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Arbetsmarknadsnämnden

Information om riksnorm för försörjningsstöd 2020
Förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen lämnas vidare till Ekonomi och finans på
Kommunledningsförvaltningen.
Ärende
Regeringen har fattat beslut om höjning av riksnormen för 2020 med 1.9% i
jämförelse med 2019 års riksnormsnivå.
Regeringen har fattat beslut om höjning av prisbasbelopp för 2020 med 800
kronor, till ett belopp på 47 300 kronor.
__________
Beslutsunderlag:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2020.pdf
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-ochkonsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppetfor-ar-2020/

2 (3)

Bakgrund
Riksnormen ingår i försörjningsstödet och anger skäliga kostnader för löpande
basutgifter. Beloppen i riksnormen anges för barn i olika åldrar och för
ungdomar 19–20 år som går i gymnasier samt för ensamstående och
sammanboende vuxna. Riksnormen anger en miniminivå för de behov som
riksnormen ska täcka och gäller för alla kommuner. Regeringen fastställer
riksnormen årligen med utgångspunkt från officiella pris- och
konsumtionsundersökningar.
Riksnormens samtliga poster har räknats upp med 1,9 %. Regeringen har utgått
ifrån prognosen för inflationsökningen för 2019 för att komma fram till
höjningen på 1,9 % för 2020.
Prisbasbeloppet används inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2020
beräknats till 47 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2020 är 800
kronor högre än prisbasbeloppet för år 2019. Beräkningen görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.
Från 1 januari 2019 ingår inte längre radio- och TV-avgift i riksnormen genom
en ändring i 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453). Enligt
Socialdepartementet har Regeringen valt att inte förändra riksnormens belopp
utifrån att TV-licensavgiften blev skattefinansierad, varken för 2019 eller för
2020. Socialstyrelsen lämnade yttrade att förändringen av public
serviceavgiften inte bör drabba försörjningsståndstagare negativt1.
Kommunala mål
Ärendet relaterar till det kommunövergripande målet om hållbar ekonomi och
arbetsmarknadsnämndens mål om god ekonomisk kontroll och ekonomi i
balans.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Finansiering av public service – för ökad stabilitet,
legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)
https://www.regeringen.se/48fc30/contentassets/4d20d307f65444bda158d2226b1cd8b4/socials
tyrelsen.pdf
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