
 
Motion till kommunfullmäktige: 

Avgiftsbefria boendestöd 
 
Boendestöd är en viktig insats som kommunen har för att enskilda individer med olika typer 
av svårigheter ska kunna ha ett eget boende. Målet med stödet är att man på sikt ska kunna 
klara vardagen på egen hand och därmed kunna leva ett självständigt liv. 
 
Boendestöd kan i praktiken handla om att få hjälp att klara vardagssysslor som att handla, 
städa eller laga mat. Det kan också handla om att få hjälp att strukturera vardagen på ett sätt 
så att livet fungerar. Syftet med stödet är inte att någon annan ska utföra uppgifterna, utan att 
man själv ska få stöd att klara av att göra dem. För den som helt saknar problematik kan 
hjälpen framstå som onödig, men för den som verkligen behöver stöd är hjälpen helt 
oumbärlig.  
 
För 2020 och 2021 är avgiften för boendestöd i Borås 250 kr/månad. Denna avgift är 
densamma oavsett hur många timmars boendestöd man har behov av. För den som har låg 
inkomst och inte har kvar minimibeloppet kan boendestödet vara billigare eller till och med 
helt befriat från avgift. Det sista menar vi borde gälla alla. 
 
En granskning av tidningen Hem & Hyra i december 2020 har visat att kommunerna i Västra 
Götaland behandlar frågan om avgift för boendestöd väldigt olika. I 34 av 49 kommuner är 
boendestöd gratis, medan det är avgiftsbelagt i övriga 15 kommuner. I Sjuhärad är det bara 
Borås och Ulricehamn som tar ut en avgift för boendestöd. 
 
Vänsterpartiet anser att ingen ska behöva tacka nej till boendestöd för att man bedömer att 
avgiften är för hög. Möjligheten till boendestöd ska aldrig avgöras av plånboken. Vi anser 
därför att boendestöd bör vara avgiftsfritt. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 

- Att Borås Stad fortsättningsvis inte tar ut någon avgift för boendestöd 
 
 
Borås, 2020-12-09 
 
Stefan Lindborg (V) 

 
 
 
 
  


