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Socialdepartementet 
 
103 33  STOCKHOLM 

 

 

Yttrande över Äldreboendedelegationens betänkande Bo 
bra hela livet (SOU 2008:113) 
S2008/10786/ST 
 
Försäkringskassan har anmodats yttra sig över Äldreboendedelegationens betän-
kande och får med anledning härav anföra följande. 
 
Av de förslag som lämnas i betänkandet är det i huvudsak frågor som gäller reg-
lerna för bostadstillägg till pensionärer m.fl. (BTP) som har betydelse för För-
säkringskassans verksamhet, varför detta yttrande begränsas till dessa frågor. 
 
Försäkringskassan har inget att invända mot att begreppet särskild boendeform i 
lagen om bostadstillägg m.fl. och i lagen om äldreförsörjningsstöd byts ut mot 
begreppen vård- och omsorgsboende eller annan av socialnämnden beslutad bo-
endeform.  
 
Försäkringskassan är tveksam till om delegationens förslag att förbättra BTP 
innebär att syftet att stimulera tillkomsten av senior- och trygghetsbostäder upp-
nås. Delegationens resonemang bygger på allmänna antaganden och Försäk-
ringskassan menar att det saknas en mer omfattande analys i denna fråga. 
 
BTP är statsmakternas sätt att ge personer med låg pension möjlighet till ett bra 
boende. Förmånen har ett generellt utformat regelverk. En höjning av kompensa-
tionsgraden från 93 till 95 procent innebär att grundskyddet i pensionssystemet 
höjs. Effekterna av förslaget är inte närmare belysta i delegationens betänkande. 
Att grundskyddet höjs kan för vissa grupper leda till att drivkrafterna till arbete 
minskar. 
 
Delegationens förslag innebär också andra konsekvenser uppkommer. Eftersom 
BTP är ett generellt stödsystem, som gäller alla försäkrade, kan man inte utesluta 
att en höjning av bostadstillägget skulle medföra att fler personer söker sig till 
dyrare bostäder, som inte enbart är senior- och trygghetsbostäder. En effekt av en 
sådan utveckling kan bli att vissa bostäder får en hyra som förutsätter att de bo-
ende beviljas BTP. Förslaget kan därmed få en kostnadsdrivande effekt. 
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Delegationen har inte heller belyst andra alternativ för att förbättra situationen 
för de sämst ställda pensionärerna. Ett möjligt alternativ är exempelvis att för-
ändra skattereglerna för pensionärerna. 
 
Om delegationens förslag när det gäller BTP kommer att genomföras måste För-
säkringskassan få god tid att genomföra nödvändiga systemändringar. Med tanke 
på att Pensionsmyndigheten tar över administrationen av BTP från den 1 januari 
2010 bör de nya reglerna inte träda i kraft förrän en tid efter det att Pensions-
myndigheten etablerats. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av 
försäkringsdirektörerna Gunnar Johansson och Birgitta Målsäter, chefsjurist Eva 
Nordqvist och Stig-Åke Petersson, den senare som föredragande. 
 
 
 
Adriana Lender 
 
 
 
   Stig-Åke Petersson 


