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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2018/416

§ 296 Motion: ”Garantibelopp” Sverigedemokraterna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Remittera motionen till socialnämnden för att svara på följande frågeställningar:
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?

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har den 16 oktober 2018 lämnat in motionen ”Garantibelopp”.
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2018 § 151 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Sverigedemokraterna framför att de föreslagna åtgärderna inte skulle beröra en större
grupp av de äldre som för tillfället bor i kommunens äldreboendeplatser men att det ändå
är av stor vikt att dessa får ett visst ekonomiskt utrymme. De föreslår därför följande
åtgärder:
Att Höörs kommun snarast inför ett garantibelopp motsvarande 4% av prisbasbeloppet för
ensamboende och 3% av prisbasbeloppet för parboende på kommunens äldreboenden.
Med 2019 års prisbasbelopp motsvarar detta 1860 kr/månad för ensamboende och 1395
kr/månad för den som är parboende på kommunens äldreboendeplatser. Årlig justering
skall följa prisbasbeloppets förändring.
Att garantibeloppet gäller för de som har en förmögenhet som understiger två
prisbasbelopp för ensamboende, samt understiger tre prisbasbelopp tillsammans för
parboende.
Att för att garantibeloppet skall kunna prövas, fordras att den enskilde ansökt om
bostadstillägg och kan redovisa beslut från Pensionsmyndigheten.
2019 års prisbasbelopp uppgår till 46 500 kronor.
Motionen är formulerad så att dessa förslag inte ska undersökas utan utföras. I
beredningen bör därför en utredning göras för att klargöra hur många individer förslaget
omfattar och vilka de ekonomiska konsekvenserna skulle bli. Utredningen bör vara av
relativt enkel karaktär. Kansliet föreslår därför att motionen remitteras till socialnämnden
för svar på följande frågeställningar:
Hur många individer bedömer ni skulle komma att omfattas av förslaget?
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Vad skulle förslaget innebära i form av minskade intäkter och vad kan det ekonomiska
bortfallet innebära?
Vad skulle den extra administrationen för hanteringen av ansökningarna kosta?
På detta underlag föreslås sedan kommunstyrelsen avslå motionen eller föreslå
kommunfullmäktige att utreda motionen. Kommunfullmäktige får därvid ta ställning till om
socialnämnden ska genomföra förslagen inom befintlig ram eller om ytterligare medel ska
skjutas till.

Beslutsunderlag
1. Motion ”Garantibelopp”
2. Fullmäktiges beslut 2018-10-31 § 151
3. Tjänsteskrivelse Garantibelopp
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

