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Socialförvaltningen
Till Socialnämnden

Begäran om komplettering gällande ärendet ”Granskning
av avgiftshantering”
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till svar godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
avgiftshanteringen inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun.
I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns
iakttagelser och rekommendationer.
Revisorerna önskar socialnämndens svar på granskningsrapportens rekommendationer samt
vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas senast den 1 april 2021.
Socialnämnden godkände förvaltningens yttrande 2021-03-26 § 28 som innehöll kommentarer
till de rekommendationer som lämnats.
I skrivelse daterad 2021-06-07 begär kommunens revisor en komplettering gällande deras
rekommendation ” att nämnden ska se över möjligheten att tillämpa maxtaxa tills brukaren
har visat att de sökt bostadstillägget”.
Ärende
Revisorerna misstänker att socialnämndens svar är grundad på en missuppfattning, varför man
nu begär en komplettering. Det revisorerna önskar är att nämnden ska pröva möjligheten att
tillämpa maxtaxa även i de fall den enskilde lämnat svar på inkomstförförfrågan men utan att
verifiera att bostadstillägg har sökts.
Socialnämnden vill förtydliga sitt svar med hänvisning till socialstyrelsens
författningssamling, SOSFS 2002:8 samt vad som anges i socialtjänstlagen (2001:453).
Utöver detta hänvisas till två kammarrättsdomar samt utlåtande från stadsjuristen i Jönköping.
Socialstyrelsens SOSFS 2002:8 anger att ”Inkomsten (avgiftsunderlaget) bör bara påverkas i
de fall den enskilde faktiskt uppbär bostadstillägg, särskilt bostadstillägg eller bostadsbidrag”.
Att ta ut maxtaxa i avvaktan på att den enskilde söker och blir beviljad bostadstillägg anser
inte förvaltningen ha stöd i SOSFS 2002:8 då avgiftsunderlaget då inte motsvarar faktisk
inkomst. Det är upp till den enskilde att bestämma om denne vill ansöka om bostadstillägg
eller inte. Information om möjligheten att ansöka om bostadstillägg skickas ut till den
enskilde i samband med utskick av inkomstförfrågan.
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Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 4 § anger att ”… inkomsten ska beräknas på ett sätt som är
mer fördelaktigt för den enskilde”. Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att beräkning
enbart ska grundas på faktiska inkomster.
En kammarrättsdom, daterad 2003-12-19 i mål nr 2003-4101 redogörs även över att
beräkningen av bostadstillägg är komplicerad varför en fiktiv beräkning är olämplig ur
rättssäkerhets synpunkt.
Kammarrätten i Stockholm har i dom den 8 september 2005 i mål nr 2389-04, emellertid,
tvärtemot, i ett fall uttalat att den inte föreligger något hinder för kommunen att vid sina
beräkningar utgår från att den enskilde i förekommande fall kommer att ansöka om den
rättighet ett bostadstillägg innebär. Prövningen utgör nämligen en prognos om vilka inkomster
den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna.
Anna-Karin Andersson, stadsjurist i Jönköpings kommun har i yttrande till avgiftsenheten i
Jönköping framfört att utifrån avsaknad av preciserad reglering av hur 8 kap 4 § SoL ska
tolkas, att Socialstyrelsens allmänna råd är en rekommendation om hur en författning kan
eller bör tillämpas samt ovan nämnda rättsfall instämmer hon i kammarrättens bedömning att
det inte finns något hinder för att kommunen betraktar bostadstillägg som inkomst vid
beräkning av avgiftsunderlaget trots att den enskilde inte har ansökt om det då beräkningen
utgör en prognos om framtida inkomster.
Slutsats
Med hänvisning till ovanstående vidhåller nämnden sitt ställningstagande att inte debitera
maxtaxa innan den enskilde faktiskt uppbär bostadstillägg. Månadsvis hämtas frågefil från
försäkringskassan där det framgår om brukaren erhållit bostadstillägg, vilket då utgör grund
för förändrad avgift.
Förvaltningen följer, oberoende av fråga, i största möjliga utsträckning de allmänna råd
socialstyrelsen lämnar samt relevant lagstiftning. Utifrån detta avser nämnden att inte göra
avsteg i denna fråga heller.
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