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Jan-Olof Johansson, kommunalråd 
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Hennie Olsson, Aktiva Seniorer 
Lisbeth Ask, SKPF Lysekil 
 

 

Ledamöter, Rådet för  

funktionshinderfrågor 
 
Ricard Söderberg, ordförande 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

 

Ordförande: 
 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................  

Ricard Söderberg 

Justerare: 
 

 

 

 .............................................................................  

 Lisbeth Ask för Pensionärsrådet 

 

 

…………………………………………………………………. 

  Sigbritt Ödman för Rådet för funktionshinderfrågor 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Medverkande tjänstemän 

 
Eva Andersson, förvaltningschef 
Per-Henrik Larsson, arbetsmarknadsenheten 
Julia Lundwall, avdelningschef socialförvaltningen 
Sanna Lannesjö, integrationsstrateg 
Anna Nyman Holgersson, folkhälsosamordnare 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 1 
 
Stimulansbidrag till kommunerna för införande eller utökning av 
habiliteringsersättning 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till 
kommunerna avseende stimulansbidrag för habiliteringsersättning. 
Stimulansbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg 
dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. För Lysekils 
kommuns del uppgår bidraget till 665 tkr.  
 
Fråga har ställts från FUB Lysekil om Lysekils kommun kommer att rekvirera detta 
stimulansbidrag.  
 
Per-Henrik Larsson, enhetschef vid arbetsmarknadsenheten, har bjudits in till 
dagens sammanträde för att svara på frågan. Per-Henrik Larsson säger att Lysekils 
kommun sedan ett flertal år tillbaka inte betalar ut habiliteringsersättning.  
Kommunfullmäktige behandlade frågan om återinförande av ersättningen utifrån 
ett medborgarförslag senast 2016-09-29 och beslutade då av olika skäl att inte 
återinföra ersättningen.  
 
För att återinföra habiliteringsersättningen krävs en långsiktig ekonomiskt hållbar 
lösning. Bidraget som fördelas under 2018 riktar sig inte till alla målgrupper som 
är sysselsatta inom arbetsmarknadsenhetens verksamheter och förväntas inte täcka 
hela den kostnad som återinförandet uppgår till för dem bidraget avser. Av 
regeringens och socialstyrelsens skrivningar framgår inte heller om bidraget är en 
engångsföreteelse eller återkommande från år till år och garanterar således inte 
den långsiktiga ekonomiska lösning som förutsätts för återinförandet.  
 
Lysekils kommun har därför inga ambitioner att återinföra habiliterings-
ersättningen säger Per-Henrik Larsson.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 2  
 
Redogörelse för kommunens taxor och policy 
 
Fråga har inkommit från bland annat SPF Seniorerna Gullmaren angående 
kommunens taxor och policy.  
 
Vid dagens sammanträde redovisas skriftlig information kring avgifter i Lysekils 
kommun, avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och 
sjukvårdslagen samt avgifter på särskilda boenden.  
 
Se bifogade bilagor (bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3). 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 3  
 
Information om hur lokalbussen i Lysekil fungerar, rutt och 
kommunens kostnader för denna service  
 
Västtrafik såg under 2017 ett behov av att trafikera sträckan Lysekil – Göteborg 
med dubbeldäckare. Västtrafik och Lysekils kommun hade ett antal möten i frågan 
i syfte att hitta en alternativ sträckning då det inte var lämpligt att låta en dubbel-
däckare gå igenom staden och längs med Norra Hamnen. Den lösning som bägge 
parter enades om istället, var att låta bussen gå ut till Havets Hus och där vända.  
 
En synpunkt som Lysekils kommun förde fram i samband med detta var att det 
inte fick innebära en försämring för de som bodde längs den gamla sträckningen 
(sjukhuset, Norra hamnen). Det bestämdes att så inte skulle ske utan berörda 
personer skulle kunna ta matarbussar istället till Södra Hamnen och där byta till 
dubbeldäckaren.  
 
Nu har bland annat pensionärsföreningarna ställt en del frågor till kommunen och 
framfört synpunkter på att det upplevs att förändringen medfört en del 
försämringar och problem för de som utnyttjar lokalbussen.  
 
Avdelningschefen för avdelning hållbar utveckling har bjudits in till dagens 
sammanträde för att svara på frågor men hade ingen möjlighet att närvara. 
Avdelningschefen har däremot meddelat att kontakt har tagits med Västtrafik för 
att få svar på en del frågor och på synpunkter som framförts.  
 
Socialförvaltningen kommer att återkoppla till ansvarig avdelning angående det 
som framförts vid dagens sammanträde samt för att efterfråga vad som kommer att 
ske gällande de upplevda försämringarna.   
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 4 
 
Vad händer med Nya äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil?  
 
Pensionärsföreningarna har ställt frågan om vad som händer med Nya 
äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil.  
 
Förvaltningschefen informerar om att kommunen avvaktar svar från 
Förvaltningsrätten angående de överklaganden som gjorts i ärendet. Kommunen 
får inte agera förrän frågan är avgjord i Förvaltningsrätten.  
 
Kommunalråd Jan-Olof Johansson säger att ”gamla Lysekilshemmet” underhålls 
så länge det utnyttjas. Innan beslut togs om att planera för nytt äldreboende så 
utreddes tre olika alternativ till placering innan det beslutades att boendet skulle 
ligga i Fiskebäck. Platsen valdes bland annat på grund av den stora yta som behövs 
för ett sådant boende. 
 
I dagsläget kan man inte informera så mycket mer om vad som händer med 
byggandet i Fiskebäck.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 5 
 
Oroligheter med ungdomsgäng 
 
Pensionärsföreningarna önskar få information om de oroligheter som uppkommit 
med olika ungdomsgäng i kommunen och som upplevs vara en anledning till 
otrygghet vid vistelse på olika platser, särskilt på kvällstid.  
 
Till dagens sammanträde har förvaltningen bjudit in Julia Lundwall, 
avdelningschef individ- och familjeomsorg, Sanna Lannesjö, integrationsstrateg 
samt Anna Nyman Holgersson, folkhälsosamordnare.  
 
De inbjudna informerar bland annat om att socialtjänst, skola, säkerhets-
samordnare samt andra förvaltningar (fritid) är med i arbetet kring de händelser i 
olika former skett i kommunen. Samarbete sker även med polisen. 
 
Det som hänt är att det finns en del ungdomar som gjort en del skadegörelse i 
kommunen vilket skapar otrygghet och oro.  
 
Polisen har valt att satsa på mer resurser genom både ökade öppettider samt med 
civila polisiära insatser. Men det betyder inte att det är fler uniformerade poliser 
ute på stan.  
 
Kommunens fältverksamhet arbetar med ungdomarna i grupp. Man arbetar 
tillsammans med skolan – kallar till föräldramöten – socialtjänsten blir inblandade 
i de fall där sådant behov finns. Tanken är att informera om vilket stöd och vilken 
hjälp familjerna kan få av bland annat kommunen. Man har satsat på 
samverkansmöten/informationsmöten som är riktade både till övergripande 
föräldragrupper och till direkt berörda föräldragrupper. Tolk arbetar med 
informationsförmedling.  
 
Behov finns att arbeta med samhällsinformation, vad som förväntas av 
föräldraansvaret. Här behövs mycket resurser. Trygghetsvandringar har startat. 
Har varit svårt att få personer som ingår i denna verksamhet, men efter ett 
informationsmöte så har 30 nya visat intresse för att medverka i detta. 
Ungdomarna är kontaktsökande och vill ha bra relationer med vuxna.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 6 
 
Återkoppling från brukarorganisationerna 
 
Agneta Adriansson, PRO Skaftö, säger att det inte hänt något kring översynen av de 
hjärtstartare som finns på olika ställen ute i kommunen. Varför händer inget? Vem 
är ansvarig för respektive hjärtstartare? Vem byter batteri?  
 
Frågan skickas vidare till ansvarig tjänsteman inom samhällsbyggnads-
förvaltningen.  
 
 
Eva Sjöfält, PRO Lysekil frågar nya rutiner för färdtjänsten följs upp?  
 
Frågan skickas vidare till ansvarig tjänsteman inom samhällsbyggnads-
förvaltningen. Färdtjänsthandläggare Linda Wising bjuds in till nästa möte.  
 
 
Agneta Adriansson, PRO Skaftö, uppmärksammar samtliga föreningar om en  
”Föreläsning om 1177” som hålls  på Skaftö Folkets Hus den 14 mars kl. 15.00. 
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Sammanfattning av information kring avgifter i Lysekils kommun 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för hjälp i hemmet och 

för service och omvårdnad enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 

skall vara skäliga och får inte överstiga kommunernas självkostnad. 

Innan avgift bestäms skall den enskilde förbehållas medel för egna behov, ett så kallat 

förbehållsbelopp och medel för sin boendekostnad.  Därför måste en beräkning göras 

på aktuella inkomster efter skatt för att få fram ett avgiftsutrymme, det menas det 

utrymme inom vilket kommunen får ta ut avgifter. Makars gemensamma inkomster 

fördelas med lika belopp på vardera make/maka. 

En inkomstförfrågan skall fyllas i och innehålla samtliga aktuella inkomster och 

kapitalinkomster vid senaste årsskiftet samt boendekostnaden 

Avgift och kostnad för hjälp i ordinärt boende: 

Lysekils kommun tar ut avgifter för hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Avgifterna 

regleras i socialtjänstlagen och får inte överstiga kommunens självkostnad för 

insatser. Den enskildes kostnad för hjälp räknas fram utifrån inkomster, 

boendekostnad och omfattning av de insatser som beviljats. 

Kostnaden överstiger inte den lagstadgade maxtaxan som för 2018 uppgår till 2 044 

kr/månad. Avgift för mat, förbrukningsartiklar, tekniska hjälpmedel, tvätt och resor 

ingår inte i maxtaxan.     

Avgifter för kostnader för hjälp i hemmet se bifogat dokument 

Avgift och kostnad för boende på särskilt boende och för korttidsboende: 

De som har ett beslut på att under en kortare tid vistas på korttidsboende betalar en  

 omvårdnadsavgift som 2018 har en maxavgift på 68 kr/dygn samt

 betalar en avgift per dygn för mat som är 121 kr/dygn.

Den som har beslut på särskilt boende betalar en månadsavgift för 

 mat

 betalar en omvårdnadsavgift  samt

 betalar hyra för sin lägenhet.

Hyran varierar på olika lägenheter och på olika boenden i kommunen.

Kostnaderna räknas fram utifrån inkomster, boendekostnad och på

omfattningen av omvårdnadsinsatser.

Bilaga 1
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Omvårdnadsavgift: 

Avgift för vård och omsorg vid äldreboende är max 2 044 kr/månad.   Avgiften knyts 

till avgiftsutrymmet vilket innebär att avgiften kan bli mellan 0- 2 044 kr   

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbelopp är den summa man skall förbehållas för egna behov innan avgift får 

tas ut. Förbehållsbelopp skall täcka kostnader för livsmedel, kläder/skor, 

förbrukningsvaror, möbler-och husgeråd, resor, tand- och sjukvård, läkemedel mm 

Förbehållsbeloppet för 2018 är: 

 Ensamstående 5 136 kronor månaden och för   

 Makar 4 340 kr/månaden för vardera maken 

 

Avgiftsutrymme: 

Avgiftsutrymmet anger den nivå inom vilketn avgift kan tus ut sedan avdrag gjorts för 

förbehållsbeloppet och boendekostnaden.                                                                    

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:                                                                           

Samtliga inkomster                                                                                                                                  

+ bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och bostadsbidrag                                                                          

- skatt                                                                                                                                                                           

- boendekostnad                                                                                                                                                      

- förbehållsbelopp                                                                                                                                       

= Avgiftsutrymme                                                                                                                        

Avgifter får inte tas ut med högre belopp än avgiftsutrymmet och aldrig mer än                   

2 044 kr/månad.                               

 

Avgifter som skall täckas inom avgiftsutrymme: 

 Hemtjänst 

 Omvårdnadsavgift vid dagverksamhet 

 Hemsjukvård 

 Trygghetslarm 

 Omvårdnadsavgift vid korttidsplats/växelvård 

 Distributionsavgift vid matdistribution 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



   

2018-02-12   Sid 3/3 

 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12  registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 

 



2018-01-01 

Avgifter på särskilda boenden 

 i Lysekils kommun 

Enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen har kommunen rätt att ta ut avgifter 

från den som bor på särskilt boende enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna 

skall vara skäliga och får inte överstiga 

kommunens självkostnad. 

      De boende betalar 

 hyra

 kostavgift

 omvårdnadsavgift

Bilaga 2



Hyra 
 

Hyresnivån beror på boendets standard, närhet till olika service, kompletterande ytor samt 

själva lägenhetens/rummets yta. Hyran varierar därför mellan olika lägenheter/rum.  

 

Uppgift om hyreskostnad för en speciell lägenhet/rum kan man få på respektive särskilda 

boende. 

 

För hyreskostnaden kan den enskilde få bostadstillägg (BTP). 

 

Bostadstillägg för pensionärer (BTP) 

 
Ansökan om BTP lämnas till Pensionsmyndigheten. Storleken på bidraget beror på inkomster 

och kapital. Den som bara har inkomst av garantipension får maximalt BTP. Om man inte bor 

tillsammans med maka/make kan man få pension och BTP med högre belopp (som för 

ensamstående). 

 

Kostavgift 
 

Kostavgiften 2018 är 3 640 kronor per månad (8 % av basbeloppet per månad).  

 

För medboende tillkommer 12% moms på kostavgiften. 

 

Omvårdnadsavgift 
 

Omvårdnadsavgiften är max 2 044 kronor. Avgiften knyts till avgiftsutrymmet, vilket innebär 

att omvårdnadsavgiften kan bli mellan 0-2 044 kronor.  

 

Innan omvårdnadsavgift bestäms skall beräkning göras så att var och en förbehålls medel för 

egna behov (förbehållsbelopp). Makars framräknade inkomster fördelas med lika belopp på 

vardera maken. 

 

Omvårdnadsavgift för medboende följer den medboendes biståndsbeslut. 

 
Förbehållsbelopp 
 
Kommunen är skyldig att se till att avgifterna för omvårdnad inte är så höga att den enskilde 

inte förbehålls tillräckliga medel för personliga behov.  

 

Förbehållsbeloppet skall täcka kostnader för mat, kläder, skor, dagstidning, telefon, resor, 

tand- och sjukvård, läkemedel mm. 

 

På särskilda boenden är förbehållsbeloppet år 2018, 4 259 kronor per månad. Eftersom 

kostavgiften blir högre än om man lagat maten själv höjs förbehållsbeloppet med ytterligare 

1 640 kronor per månad. 

 

 
 



Höjt förbehållsbelopp 
 

Den som har speciella merkostnader kan få höjt förbehållsbelopp. Det gäller t ex den som har 

kostnader för god man eller dubbel bostadskostnad vid inflyttning till särskilt boende. 

 

Avgiftsutrymme 
 

Avgiftsutrymme beräknas på följande sätt: 

 Samtliga inkomster 

 +   BTP 

 -    Skatt 

 -    Hyra  

 -    Förbehållsbelopp 

 =   Avgiftsutrymme 

Omvårdnadsavgift tas ut med 100% av avgiftsutrymmet, men aldrig med mer än 2 044 kronor 

per månad.  

  

Övriga uppgifter 
 
Inkomstförfrågan:   Skall fyllas i och innehålla samtliga aktuella  

     inkomster samt kapitalinkomster vid senaste 

     årsskiftet. 

 

Om inkomstuppgift inte lämnas kommer avgiften att 

fastställas till maxtaxan för omvårdnadsavgiften. 
 

Överklagan: Ett avgiftsbeslut kan överklagas genom sk 

förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten. Information 

om tillvägagångssätt skickas ut samtidigt med 

avgiftsbeslutet. 

 

Räkning på avgiften:  Kommer i mitten av månaden och betalas den sista i 

samma månad. 

 

Reducering av kostavgiften sker med dagavgift  

 

 vid lasarettsvistelse från och med 1:a dagen. 

 vid annan frånvaro från och med 8:e dagen. 

 

Ytterligare upplysningar 

 
Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare för ytterligare upplysningar. Träffas 

säkrast under telefontid. 

 

 
Ovanstående regler är antagna av kommunfullmäktige 2014-12-18, §36  



2018-01-01 

Avgifter för insatser enligt 

Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen 

Vård och omsorg, Lysekils kommun 

Enligt 8 kap. 2 § Socialtjänstlagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för hjälp i hemmet, 

service och omvårdnad enligt grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna skall vara 

skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. 

Innan avgift bestäms skall den enskilde förbehållas medel för egna behov, sk 

förbehållsbelopp, och för sin boendekostnad. Därför måste en beräkning göras på aktuella 

inkomster efter skatt för att få fram ett avgiftsutrymme, dvs det utrymme inom vilket 

kommunen får ta ut avgifter. Makars framräknade inkomster fördelas med lika belopp på 

vardera maken. 

Bilaga 3



Förbehållsbelopp 

 
Förbehållsbeloppet är den summa man skall 

förbehållas för egna behov, innan avgift får 

tas ut. Förbehållsbeloppet skall täcka 

kostnader för livsmedel, kläder/skor, 

förbrukningsvaror, möbler- och husgeråd, 

resor, tand- och sjukvård, läkemedel mm. 

 

Förbehållsbeloppets nivå 2018 är för 

 

Ensamstående               5 136 kronor/månad 

 

Makar                            4 340 kronor/månad  

                                      för vardera maken 

 

Höjt förbehållsbelopp 
 

Den som har matdistribution eller 

dagverksamhet får höjt förbehållsbelopp, 

eftersom maten då blir dyrare än om man 

lagar den själv. 

 

Det kan också finnas andra skäl till höjt 

förbehållsbelopp t ex att man har kostnader 

för god man eller att man betalar 

underhållsbidrag för barn. 

 

Yngre funktionshindrade kan också få höjt 

förbehållsbelopp för särskilda merkostnader. 

 

 

 

 

Avgiftsutrymme 
 

Avgiftsutrymmet anger den nivå inom vilken 

avgifter kan tas ut sedan avdrag gjorts för 

förbehållsbelopp och boendekostnad. 

 

Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt 

      Samtliga inkomster 

+    Bostadstillägg, särskilt bostadstillägg  

      och bostadsbidrag 

-     Skatt 

- Boendekostnad 

- Förbehållsbelopp 

 

=    Avgiftsutrymme 

 

Avgifter får inte tas ut med högre belopp än 

avgiftsutrymmet och aldrig med mer än 2 044 

kronor per månad. 

 

Avgifter som skall täckas inom 

avgiftsutrymmet 

 
Hemtjänst 

Omvårdnadsavgift vid dagverksamhet 

Hemsjukvård 

Trygghetslarm 

Omvårdnadsavgift vid korttidsplats/växelvård 

Distributionsavgift vid matdistribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avgifter för olika insatser 
     

Hemtjänst  

 

 

 

Dagverksamhet 

demens  

social 

 

 

 

 

Hemsjukvård 

 

 

 

Trygghetslarm 

Max 2 044 kronor per månad. 

Avgiften knyts till avgiftsutrymmet, vilket innebär att avgiften för 

hemtjänst kan bli mellan 0 och 2 044 kronor per månad.  

 

Omvårdnadsavgift max 2 044 kronor per månad. Avgiften knyts till 

avgiftsutrymmet, vilket innebär att omvårdnadsavgiften vid 

dagverksamhet kan bli mellan 0 och 2 044 kronor per månad.  

Kostavgift 61 kronor per dag.     

Resor till och från dagverksamheten 20 kronor per enkelresa (ej 

aktuellt vid social dagverksamhet). 

 

Max 300 kronor per månad. Avgiften knyts till avgiftsutrymmet, 

vilket innebär att avgiften för hemsjukvård kan bli mellan 0 och 300 

kronor per månad.  

 

Max 300 kronor per månad. Avgiften knyts till avgiftsutrymmet, 

vilket innebär att avgiften för trygghetslarm kan bli mellan 0 och 300 

kronor per månad.  

  

Korttidsplats/ 

Växelvård 

Kostavgift 121 kronor per dygn. 

Omvårdnadsavgift max 68 kronor per dygn. Avgiften knyts till 

avgiftsutrymmet, vilket innebär att omvårdnadsavgiften vid 

korttidsplats/växelvård kan bli mellan 0 och 68 kronor per dygn.  

 

Matdistribution 

 

Abonnemang 25-31 dagar/månad – 1 724 kronor/månad inklusive en 

distributionsavgift på max 324 kronor/månad. 

Abonnemang 20-24 dagar/månad – 1 514 kronor/månad inklusive en 

distributionsavgift på max 264 kronor/månad.  

Avgiften för distribution knyts till avgiftsutrymmet, vilket innebär att 

avgiften kan bli mellan 0 och 324 respektive 264 kronor/månad. 

Vid avbeställning av mat vid abonnemang 25-31 dgr/mån reduceras 

matkostnaden:  

äter man 18-24 port reduceras matkostnaden med 350 kronor, 

äter man 11-17 port reduceras matkostnaden med 700 kronor och 

äter man mindre än 11 port reduceras matkostnaden med 1 050 kr. 

Vid avbeställning av mat vid abonnemang 20-24 dgr/mån reduceras 

matkostnaden: 

äter man 13-19 port reduceras matkostnaden med 312 kronor, 

äter man 6-12 port reduceras matkostnaden med 625 kronor och 

äter man mindre än 6 port reduceras matkostnaden med 937 kr. 

Distributionsavgiften reduceras inte vid frånvaro.  

 

Förbrukningsartiklar 

 

50 kronor per månad för inkontinenshjälpmedel.  

Tekniska hjälpmedel 80 kronor per ordination.  

  

Tvätt 50 kronor per tvättillfälle. 



Övriga uppgifter 
 

 

Inkomstförfrågan: Skall fyllas i och innehålla samtliga aktuella 

inkomster och kapitalinkomster vid senaste årsskiftet 

samt boendekostnad. 

 

 Om inkomstuppgift inte lämnas kommer avgiften att 

fastställas till maxtaxan för gällande insats. 

 

 

Överklagan: Ett avgiftsbeslut kan överklagas genom sk 

förvaltningsbesvär hos Förvaltningsrätten. 

Information om tillvägagångssätt skickas ut samtidigt 

med avgiftsbeslutet. 

 

 

Räkning på avgiften:   Kommer i slutet av månaden och betalas den sista  

i påföljande månad. Avgiften betalas i efterskott. 

 

 

Bostadstillägg för pensionärer  Ansökan skickas till Pensionsmyndigheten om man 

(BTP):  har pension. Om man har sjuk- eller 

aktivitetsersättning skickas ansökan till 

Försäkringskassan. Storleken på bidraget beror på 

inkomster och kapital. Den som  

bara har inkomst av garantipension får maximalt 

BTP. Om man inte bor tillsammans med maka/make 

kan man få pension och BTP med högre belopp (som 

för ensamstående). 

 

 

Ytterligare upplysningar:  Kontakta gärna socialkontorets avgiftshandläggare 

för ytterligare upplysningar. Träffas säkrast under 

telefontid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående regler är antagna av kommunfullmäktige 2014-12-18, §36 

 


