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Socialförvaltningen   Till Socialnämnden 
Datum  2017-12-07 
Dnr  2017/0072 

 
Fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd 2018 
 
 

Sammanfattning 
Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och justeras varje år av 
regeringen. Varje kommun beslutar hur de enskilda posterna inom normen ska fördelas.  
 

Beslutsförslag 
Socialnämndens beslut 

Godkänna socialförvaltningens förslag till fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd för år 
2018, att gälla från och med 2018-01-01.  
 

Bakgrund 
Riksnormen för försörjningsstöd gäller alla kommuner i Sverige och justeras varje år av regeringen, 
se bilaga 1. Utöver riksnormen utgörs försörjningsstödet av skäliga kostnader för vissa andra angivna 
poster som till exempel boendekostnader, elkostnader med mera.  
 
Riksnormen ska täcka kostnaderna för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, 
barnförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift.  
Regeringen har för 2018 beslutat att räkna upp normens samtliga poster med 1,6 procent jämfört 
med riksnormen 2017. Därutöver har beloppen för barns personliga kostnader höjts med 200 
kronor för alla åldersgrupper. Syftet är att säkerställa att höjningen av barnbidraget 2018 även ska 
komma barn i familjer med försörjningsstöd tillgodo.  
 
Hur fördelningen av dessa 200 kr till barn ska ske är upp till varje kommun att avgöra.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Personliga kostnader 
Höjningarna inom dessa poster har beräknats procentuellt, med beslutad höjning på 1,6 %, mot 
föregående års poster. Se bilaga 2.  
 
Socialförvaltningen har utöver beslutad procentuell höjning, valt att lägga de 200 kr för barn jämt 
fördelade med 100 kr på posten livsmedel och 100 kr på posten fritid och lek.  
Detta utifrån att även umgängesbarn ska gynnas av höjningen av normposterna, samt att barn till 
föräldrar med försörjningsstöd ska ha möjlighet till bättre kost och fritidsaktiviteter.  
 
Gemensamma hushållskostnader  

Höjningarna inom dessa poster har beräknats procentuellt, med beslutad höjning på 1,6 %, mot 
föregående års poster. 
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Bilagor 
1. Riksnorm försörjningsstöd Socialstyrelsen 2018 
2. Riksnorm Enheten för ekonomiskt bistånd 2018 

 

 

 

Susanna Kiesel  Maria Thomelius  

Socialdirektör   Sakkunnig 

 

     


