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Generella synpunkter 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i fråga om garantipension 
och äldreförsörjningsstöd. 

Bostadstillägg är dock en del av grundskyddet för såväl pensionärer som personer 
med sjukersättning eller aktivitetsersättning (eller utländsk invaliditetsförmån som 
motsvarar sådan ersättning). Reglerna är till stora delar lika oavsett målgrupp. Om de 
föreslagna ändringarna genomförs endast för pensionärer blir skillnaden större 
mellan pensionärer och personer med invaliditetsförmån. Införandet av fler 
ersättningsgrader för bostadskostnaden och ett högre bostadskostnadstak för 
pensionärer kan i förlängningen leda till att personer med invaliditetsförmån får 
sämre möjligheter att efterfråga bostäder med god standard och tillgänglighet jämfört 
med pensionärer, trots att grupperna kan ha samma behov. Samma regler för de olika 
målgrupperna minskar de ekonomiska skillnaderna och gör regelverket mer tydligt. 
Försäkringskassan konstaterar dock att detta är en fråga för lagstiftaren och 
myndigheten har inte några synpunkter utan vill endast uppmärksamma dessa 
potentiella konsekvenser. 

4.4 Administrativa och ekonomiska konsekvenser för 
myndigheterna 
Arbetsgruppens förslag medför ökad administration och systemutveckling även för 
Försäkringskassan. Detta eftersom även vi handlägger ärenden om bostadstillägg för 
personer som själv har fyllt 65 år samt för personer vars make har fyllt 65 år. 
Myndighetens it-system behöver anpassas till förändringarna i fråga om 
bostadstillägg fram till införandet 2020, men omfattningen är svår att uppskatta. 
Förslaget innebär ökade förvaltningskostnader. 

Ärenden det handlar om är först och främst i fråga om personer som inte har någon 
annan förmån som kan ligga till grund för bostadstillägg än utländsk 
invaliditetsförmån och som själva har fyllt 65 år. Detta kan till exempel förekomma i 
fråga om invaliditetsförmån från Norge. Försäkringskassan behöver i dessa ärenden 
ta hänsyn till förändrad beräkning av inkomster för den försäkrade. 

Men det är också fråga om personer med sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
utländsk invaliditetsförmån och som är gifta (eller som likställs med gifta när det 
gäller bostadstillägg) vars make har fyllt 65 år men inte har någon annan förmån som 
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kan ligga till grund för bostadstillägg. Försäkringskassan behöver i dessa fall ta 
hänsyn till förändrad beräkning av inkomster för maken. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av rättslig 
expert Tobias Nolén, den senare som föredragande. 
 
 
Mikael Westberg 
 

 
 
 
Tobias Nolén 
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