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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK   

Malin Marklund SOCIALNÄMNDEN  

 2020-12-09  

 

 

Riksnorm för försörjningsstöd 2021 

 

Sammanfattning  

Regeringen har beslutat att riksnormen för försörjningsstödet för 2021 ska höjas. Riksnormen 

grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp 

på olika hushållstyper och åldersintervaller.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden fastställer fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2021 på 

budgetposter enligt förslag.   

Ärendet 

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. 

Försörjningsstödet prövas månadsvis och ska avse vanliga och regelbundet återkommande 

kostnaderna för exempelvis mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel. 

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av 

försörjningsstödet, exempelvis läkarvård, medicin, tandvård, glasögon och möbler. 

Försörjningsstödet utgår från riksnormen, som är gemensam för alla kommuner och beslutas 

enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- 

och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller. 

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på 

försörjningsstödet.  

Riksnorm för 2021 gäller från och med 1 januari 2021. 
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Personliga kostnader vuxna 

Kronor/månad År Ensamstående Sammanboende 

Summa 
personliga 
kostnader 

2020 3 150 5 680 

2021 3 160 5 700 

 

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom 

Kronor/månad År 
Ålder 

0 1-2 3 4-6 7-10 11-14 15-18 19-20 

Summa 
personliga 
kostnader  

2020 2 170 2 430 2 160 2 430 3 050 3 510 3 950 3 980 

2021 2 180 2 440 2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000 

Utan lunch 
2020 2 040 2 230 1 980 2 160     

2021 2 050 2 240 1 990 2 170     

 

 

Gemensamma hushållskostnader inom norm 

Kronor/månad År 
Antal personer i hushållet 

1 2 3 4 5 6 7 

Summa 
gemensamma 
kostnader 

2020 1 010 1 120 1 410 1 600 1 850 2 090 2 260 

2021 1 020 1 130 1 420 1 610 1 860 2 100 2 270 

 

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än sju personer lägger man till 170 kronor för 

varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 

personer. 

 

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, 

utan att räknas som sammanboende, utan denna person är ett eget ärende. För att räkna ut 

riksnormen för denna person lägger man ihop personens del av de gemensamma 

hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående, enligt följande exempel:  

 

En person bor i ett hushåll med fem personer: 1 860 kr/ 5 personer + 3 160 kr = 3 532 kr. 

 

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 
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Riksnormen innehåller kostnader för 

 livsmedel 

 kläder och skor 

 fritid och lek 

 hygien 

 barn- och ungdomsförsäkring 

 förbrukningsvaror 

 dagstidning 

 telefon 

 

Livsmedel 

Utgångspunkt är en näringsmässigt fullvärdig och varierad kost. För ensamhushåll beräknas 

en något högre kostnad med hänsyn till högre kostnad för små förpackningar. Ingen sänkning 

görs av beloppen för att barn äter lunch i förskola eller skola. 

 

Kläder och skor 

Kostnadsberäkningen täcker det vardagliga klädbehovet för hela året samt skoreparationer och 

tillbehör som väska, klocka och paraply. Väskor för barn och skolungdomar ingår. 

 

Fritid och lek 

Avser aktiviteter som det är rimligt att alla får möjlighet till. För äldre barn och vuxna ingår 

kostnader för biobesök, lyssna på musik, läsa böcker eller besöka simhall. För yngre barn ingår 

leksaker, spel, pussel, böcker, biobesök m.m. I posten ingår också cykel, skidutrustning för 

längdåkning och skridskor. För yngre barn beräknas att cykel och skridskor köps begagnade.  

 

Hygien 

Avser kostnader för exempelvis tvål, tandkräm, blöjor, mensskydd och hårklippning. Även 

plåster och solskyddskräm ingår. Kostnad för preventivmedel ingår inte. 

 

Barn och ungdomsförsäkring 

Denna post ingår bara i normen för barn och ungdomar. 

 

Förbrukningsvaror 

Här ingår kostnader för rengöring, skötsel och vård av bostaden samt klädvård m.m. 

 

Dagstidning/telefon 

Avser kostnaden för helårsprenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och 

samtalsavgifter för telefon inklusive alla kostnader för mobiltelefon. 
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Fördelning av riksnormen 

Riksnormens belopp på budgetposter utgår från Socialstyrelsens fördelning som 

kommunicerades på socialstyrelsens hemsida daterad 1 december 2020. Beloppen bestäms av 

regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen 

ska täcka.  
 

Kronor/månad 
Vuxna 

Ensamstående    Sammanboende 

Livsmedel 1 820 2 968 

Kläder och skor 593 1 172 

Fritid 450 905 

Hälsa 297 655 

Summa  3 160 5 700 

 

 

Kronor/månad 
Barn och ungdomar, ålder 

< 1 1-2 3   4- 6 7-10 11-14 15-18 19-20 

Livsmedel 962 1061 1111 1384 1525 1729 1975 1995 

Kläder och skor 394 513 522 548 701 711 737 747 

Lek och fritid 46 169 174 328 614 752 782 782 

Hygien 706 625 287 108 148 256 404 404 

Barn- och 
ungdomsförsäkring 

72 72 76 72 72 72 72 72 

Summa 2 180 2 440 2 170 2 440 3 060 3 520 3 970 4 000 

 

I posten för lek och fritid från sju år till och med 20 år ingår även alla typer av 

kommunikationer. Normhöjningen innebär att man kan välja mellan fler eller dyrare 

fritidssysslor, SL-biljetter eller ringa mobilsamtal. För 18-20 år används ungdomsnormen 

endast för hemmavarande barn där föräldrarna har försörjningsskyldighet. 

 

 

Kronor/månad 
Antal medlemmar i hushållet 

1 2 3 4 5 6 7 

Förbrukningsvaror 129 149 262 292 344 410 440 

Dagstidning, telefon 891 981 1158 1318 1516 1690 1830 

Summa 1020 1130 1420 1610 1860 2100 2270 
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Ekonomiska aspekter 

Höjningen av riksnormen för försörjningsstöd innebär en mindre kostnadsökning som bedöms 

kunna rymmas inom socialnämndens ram. 

 

 

 

 

Claes Lagergren  Kotte Wennberg 

socialchef   avdelningschef individ- och familjeomsorg  

 


