
[919]LJUSNAR5BERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2016-12-01 

Justerandes sign. 

Bos§ 157 Dnr KS 0044/2016 

Riksnorm för försörjningsstöd 2017 

Ärendebeskrivning 
Regeringen bestämmer enligt Socialtjänstförordningen kap 2 § 1 riksnormens 
totalbelopp som anger den summa som, för olika hushållsstorlekar vid ett tillfälligt 
biståndsbehov, skall ge möjlighet till en skälig levnadsnivå i enlighet med 
Socialtjänstlagen (SoL) kap 4 § 3. Socialstyrelsen informerar i skrivelse daterad 
den 7 oktober 2016 om riksnormen för försöijningsstöd 2017 och dess fördelning. 

I riksnormen för 2017 har beloppen för personliga kostnader per hemmavarande 
barn och skolungdom, personliga kostnader för vuxna och gemensamma 
hushållskostnader justerats med 10 till 50 kronor. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 
fördelningen av utgiftsposterna i n01men för 2017 enligt den av regeringen 
beslutade riksnormen för 2017. 

Utdragsbestyrkande 
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Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten 
Anette Agenmark 

Rik:snonnen för försörjningsstöd 2017 
Tillsammans med skäl iga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen 
nivån på försörjni ngsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt 
kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2 

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för 
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig 
fö ljande tabeller. 
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Summa 
personliga 1860 2100 1850 2100 2690 3120 3540 3570 
kostnader 
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per vecka 
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För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man ti ll 
170 kronor för va1je ytterligare hushållsrnedlem. Det motsvarar skillnaden 
mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende 
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra 
vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget 
ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop 
personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader 
för ensamstående. 
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så 
här: l 740 kr/5 personer + 2 980 kr = 3 328 kr 

1 2 kap. I § socialljänstfl)rordningc11 (200 I :937) 
2 4 kap. 3 § fl\rsta styck el I socialtjn11sllagen (200 I :453) 
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Riksnormen tar hänsyn till 
• hur många personer som finns i hushållet 
• ålder på barn och skolungdomar 
• om barn och skolungdomar äter lunch hemma 
• om vuxna är ensamstående eller sammanboende. 

Riksnormen innehåller kostnader för 
• livsmedel 
• kläder och skor 
• fri tid och lek 
• hygien 
• barn- och ungdomsförsäkring 
• förbrukningsvaror 
• dagstidning 
• telefon 
• TV-avgift. 


