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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anna Svensson

2021-11-29

Dnr AN 2021-115

Arbetsmarknadsnämnden

Information om riksnorm och prisbasbelopp för
ekonomiskt bistånd 2022
Förslag till arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Information noteras
Ärende
Socialstyrelsen har fattat beslut om uppräkning av riksnormen för 2022 med
1,6 % i jämförelse med 2021 års riksnormsnivå i enlighet med 2 kap. 1 §
socialtjänstförordningen (2001:937)1.
Regeringen har fattat beslut om höjning av prisbasbelopp för 2022 till 48 300
kr2. Det är en ökning med 700 kr från år 2021.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Information om riksnorm och prisbasbelopp för ekonomiskt bistånd 2022,
2021-11-29 (dec-21).docx
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokumentwebb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2022.pdf
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/prisbasbelopp-for-2022-faststallt/
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Bakgrund
Riksnormen ingår i försörjningsstödet och anger skäliga kostnader för löpande
basuppgifter. Beloppen i riksnormen anges för barn i olika åldrar, för
ungdomar 19–20 år som går i gymnasiet 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
1,6 %.
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022
beräknas till 48 300 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2022 är 700
kronor högre än prisbasbeloppet för år 2021. Beräkningen görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex. Prisbasbeloppet används
bland annat inom socialförsäkringen och inom skattesystemet.
Ekonomiska konsekvenser
Den fastställda riksnormen för 2022 avseende ekonomiskt bistånd innebär en
kostnadsökning med 1,6 % av riksnormen vid utbetalning av ekonomiskt
bistånd. Beslutet om höjning av prisbasbeloppet innebär kostnadsökning vid
utbetalning av vissa kostnadsposter i enlighet med arbetsordningen avseende
riktlinjer för ekonomiskt bistånd och delegationsbestämmelser.
Kommunala mål
Ärendet relaterar till det kommunövergripande målet om hållbar ekonomi och
arbetsmarknadsnämndens mål om god ekonomisk kontroll och ekonomi i
balans.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Ärendet är inte föremål för en jämställdhetsanalys, då beloppen gäller oavsett
kön.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet är inte föremål för en barnkonsekvensanalys. Ärendet är generellt
positivt för barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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