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Riktlinjer för förbehållsgaranti i bostäder med särskild 
service LSS  
 
Förbehållsbelopp 

Förbehållsbelopp inom LSS (fastställt i KF 2012-12-20 § 112) utgör den summa den boende 

minst ska ha kvar efter erlagd boendekostnad. Beloppet för ensamstående är 149 % av 

prisbasbeloppet per år. 

Beloppet för makar och registrerade partners är hälften av 245 % av prisbasbeloppet per 

person och år. Förbehållsbeloppet beräknas på prisbasbeloppet för innevarande år.  

 

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den enskildes 

levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett lagstadgat minimibelopp. 

Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. 

 
Reducering av förbehållsbelopp 

I de fall el ingår i boendet, reduceras förbehållsbeloppet med 6 % av prisbasbeloppet per år. 
 
Förbehållsbeloppsgaranti 

Förbehållsbeloppsgarantin är ett bidrag på mellanskillnaden efter det att boendekostnaden 

samt förbehållsbeloppet är avdraget från inkomsterna. Bidraget betalas ut till de personer som 

inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet. Personer som bor i bostäder med särskild 

service enligt LSS kan ansöka om förbehållsgaranti. 

 
Grund för förbehållsbeloppsgaranti 

Vid fastställande av förbehållsbeloppsgaranti beräknas inkomster enligt samma principer som 

Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten använder vid beräkning av bostadstillägg. Som 

inkomst räknas också bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg. 

 

Förbehållsbeloppsgaranti betalas ut till de personer som får ett underskott d.v.s. inte når upp 

till förbehållsbeloppet efter det att beräkningarna är gjorda. Den enskilde ansvarar för att 

ansökan görs 1 gång per år, senast 31 mars samt att inkomma med nya underlag när 

förändring sker. 
 

Förbehållsbeloppsgaranti kan betalas ut för ansökningsmånaden plus högst två månader 

tillbaka i tiden.  
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Förbehållsbeloppsgaranti kan dock inte betalas ut för den del av mellanskillnaden som beror 

på att en person som är berättigad till statligt bostadstillägg till pension (BTP) enligt 

socialförsäkringsbalken avstår från att ansöka om detta. Det är alltså den enskildes ansvar att 

ansöka om BTP.  
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