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Tilläggsyrkande angående – Riksnorm 
ekonomiskt bistånd för 2023 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, Socialnämnden Nordost, och 
Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att skyndsamt tillse att tillfälliga statliga krisstöd 
riktade till individer inte anses som inkomst vid bedömning av ekonomiskt bistånd 
under 2023.  

Yrkandet  
Socialtjänstlagens första paragraf fastslår att förutom att främja sociala och ekonomiska 
villkor ska socialtjänsten även främja jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet. Inriktningen för socialtjänstens bedömningar bör utgå från invånarnas 
behov och med målet att uppnå goda effekter i arbetet. När riksdagen och regeringen 
beslutar om tillfälliga krisstöd för att avlasta invånarnas svåra ekonomiska situation ska 
detta ekonomiska stöd komma invånarna till gagn.  

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag som infördes från och 
med juli 2022 har räknats som en extra inkomst för de personer som uppbär ekonomiskt 
bistånd. Konsekvensen av detta har varit att barnfamiljer inte har mottagit något extra 
bostadsbidrag som den tidigare regeringen avsåg med stödet. Tillskottet har istället 
räknats som inkomst, vilket har medfört att det ordinarie ekonomiska biståndet har sänkts. 
I praktiken innebär det att barnfamiljerna inte har märkt någon skillnad i plånboken, men 
Göteborgs stad har kunnat sänka kostnaden för det ekonomiska biståndet. I den 
exceptionella ekonomiska kris vi befinner oss i, ska statligt stöd riktat till individer inte 
användas för att sänka kommunens kostnader.  

Den ekonomiska krisen ser dessvärre ut att fortsätta med höga kostnader som drabbar 
många människors privatekonomi mycket hårt. Det tillfälliga tilläggsbidraget är för 
närvarande planerat att utbetalas till och med juni 2023, det kan också uppstå fler former 
av statligt ekonomiskt stöd till invånare under året. Göteborgs stad ska inte på något vis 
förhindra att dessa medel kommer individer tillhanda. Därför ska tillfälliga statliga 
krisstöd riktade till individer inte anses som reguljär inkomst som påverkar bedömningen 
av ekonomiskt bistånd.  

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
Särskilt yttrande 
 
2023-01-20 
 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
 
2.1.9 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Yttrande angående – Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken för 
boendekostnader för 2023 

Yttrandet 
Om löner för riktiga arbeten inte håller likvärdig takt med höjningar av de ekonomiska 
bistånden blir situationen orimlig. En familj i storgöteborg med fyra barn kan få upp till 
36 000 i månaden i försörjningsstöd. Om en av dessa föräldrar i stället tar ett s.k. 
enklare jobb, minskar familjens totala inkomst (lön och bidrag). Regeringen räknar 
med att socialbidragen ökar med ca 14 procent de kommande åren, en ohållbar 
situation, där människor inte finner någon anledning att komma ut i arbetslivet p.g.a. 
ett alltför generöst bidragssystem och lågt ställda förväntningar. Det ska löna sig att 
vilja arbeta på riktigt. Det är hög tid för ett bidragstak och rimliga förslag på mer 
reglerade försörjningsstöd. 

Hög invandring med fri tillgång till generösa bidrag har ett tydligt samband med 
utanförskap och segregation. En alltför generös bidragspolitik utan krav på 
motprestation tär på tilliten och tryggheten i ett samhälle. I utanförskapsområden där 
få arbetar tar de kriminella gängen ofta över. Socialbidragen äter upp pengar som 
borde varit ämnade för skola, vård och omsorg.  

Kommunen har en stor invandringsnivå från länder med mycket lägre utbildningsnivå 
än den arbetsmarknaden efterfrågar. Arbetslösheten ökar och därmed även 
belastningen på det sociala skyddsnätet. Sverige är i topp när det kommer till att 
spendera arbetsmarknadspolitiska medel som procent av BNP på 
anställningssubventioner. Introduktionsjobb, beredskapsjobb, extratjänster, 
traineejobb, nystartsjobb, lönebidrag – listan på namn kan göras lång. 
Subventionerade anställningar har varit en dominerande del av den svenska 
arbetsmarknadspolitiken under lång tid. Oavsett färg på regering har Sverige satsat 
betydande resurser för att arbetslösa ska få jobb genom omgjorda eller nyskapade 
anställningssubventioner. Satsningarna på mellan 18 och 26 miljarder kronor årligen 
– närmare en halv procent av BNP – gör att Sverige sticker ut i den internationella 
ligan med överlägset högst utgifter för denna typ av insatser. Enbart fem procent av 
de nyanlända lyckas etablera sig på arbetsmarknaden och endast var tjugonde har 
en anställning utan subvention. I relation till insatserna är detta en veritabel katastrof. 
Systemet med subventionerade anställningar behöver göras om i grunden om vi ska 
lyckas pressa ned den höga långtidsarbetslösheten och komma närmare målet om 
full sysselsättning med riktiga jobb. Sverigedemokraterna har tidigt yrkat på 
förberedelseskolor där de nyanlända först och främst ska lära sig svenska språket. 
Ett gemensamt språk är alltid den mest effektiva nyckeln till integration och arbeten. 
Dessa och flera andra väl genomarbetade och lösningsorienterade förslag har övriga 
partier blundat för och kontinuerligt avslagit, egen politisk vinning har satts före en 
hållbar välfärd. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2022-01-15 
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Riksnorm ekonomiskt bistånd och riktmärken 
för boendekostnader för 2023   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och riktmärken för boendekostnader för 
2023, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

Sammanfattning 
Regeringens årliga beslut om ändringar av riksnormen innebär för 2023 att riksnormen 
räknas upp med 8,6 procent. De ökade kostnaderna till följd av normökningen bedöms 
rymmas inom socialnämndernas ekonomiska ramar enligt beslutad budget 2023.  

Efter att Socialstyrelsen slutade fördela höjningen på riksnormens olika delposter 2011 
har staden själva gjort en fördelning av de olika kostnadsposterna. Dessa ursprungsvärden 
har sedan räknats upp utifrån den årliga beslutade riksnormen. Stadsledningskontoret har 
inför 2023 valt att se över denna modell och i stället utgå från Konsumentverkets 
referensvärden. Syftet med att kostnadssätta de olika posterna är att de ska kunna utgöra 
ett stöd i handläggningen. Konsumentverkets referensvärden grundar sig på de senaste 
pris- och konsumtionsundersökningarna i samhället varför stadsledningskontoret 
bedömer att det är rimligt att utgå från dessa värden. 

En sedvanlig justering av riktvärdena som avser kostnader utanför riksnormen i form av 
höjda boendekostnader behöver också fastställas. Göteborgs Stad har sedan tidigare 
beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittskostnad för 
Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad. 

Stadsledningskontorets bedömning är att riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och 
riktvärden för boendekostnader för år 2023 är rimliga att använda vid beslut om 
försörjningsstöd i Göteborg. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Normhöjningen för 2023 innebär 8,6 procent för de personliga och gemensamma 
hushållskostnaderna.  

Tidigare års hyreshöjningar har uppgått till cirka 1 procent per år, men till följd av den 
höga inflationen och stigande priser bedöms detta avspegla sig i högre hyresökningar än 
vanligt inför 2023. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-12-12 
Diarienummer 0901/22 
 

Handläggare  
Lena Litzén, Lisa Jacobson Flöhr 
Telefon: 031-368 00 75, 031-368 03 59 
E-post: lena.litzen@stadshuset.goteborg.se, 
lisa.jacobson.flohr@stadshuset.goteborg.se  

mailto:lena.litzen@stadshuset.goteborg.se
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Även Försäkringskassans uppräkning av den genomsnittliga boendekostnaden påverkar 
kostnaderna för försörjningsstödet. Mellan 2022 och 2023 ökar den genomsnittliga 
boendekostnaden per månad med 300 kr (5 procent) för ett hushåll med 1-2 vuxna, 465 kr 
(6 procent) för ett hushåll med 1 - 2 vuxna och 1 barn samt 325 kr (3 procent) för ett 
hushåll med 1 - 2 vuxna och 2 barn enligt Försäkringskassans föreskrifter om 
genomsnittlig boendekostnad för storgöteborg 2023, FKFS 2022:4.  

Stadsledningskontorets bedömning är att normökningen och de ökade boendekostnaderna 
kommer att rymmas inom socialnämndernas ekonomiska ramar enligt beslutad budget 
2023. 

Genom att följa indexuppräkningarna enligt ovan kompenseras de invånare som är 
beroende av försörjningsstöd i efterhand för den inflation som varit under 2022. De 
ekonomiska förutsättningarna 2023 beror på hur inflationen utvecklas framåt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ekonomiskt bistånd utgör samhällets yttersta skyddsnät. Behovet av ekonomiskt bistånd 
påverkas av en mängd olika faktorer, främst av situationen på arbetsmarknaden och på 
hur väl statliga ersättningar som arbetslöshetsersättningar och socialförsäkringsförmåner 
täcker behoven. Målgruppen för ekonomiskt bistånd är individer och familjer som av 
olika anledningar inte kan försörja sig själva. Orsakerna till detta kan vara flera: 
Arbetslöshet, sfi-studier som inte berättigar till studiestöd, att en individ som är sjuk inte 
är berättigad till sjukpenning på grund av avsaknad av sjukpenninggrundande inkomst, 
eller att en föräldraledig person endast har rätt till föräldrapenningens garantinivå.  

Biståndshushållen är i många fall barnfamiljer, ofta utgörs de av ensamstående kvinnor 
med barn. Nyanlända individer och familjer kan ha behov av kompletterande 
försörjningsstöd när inte den statliga etableringsersättningen täcker utgifterna. Även äldre 
individer med låg pension eller äldreförsörjningsstöd kan behöva ansöka om 
kompletterande försörjningsstöd för höga utgifter som tandvårdskostnader. 

Möjligheten att uppnå en skälig levnadsnivå för de hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd beror på hur inflationen utvecklas framåt. De grupper som redan nu lever 
i så kallad låg ekonomisk standard eller relativ fattigdom riskerar att få det ännu tuffare 
på grund av ökade omkostnader. 

Bilagor 
1. Socialstyrelsen: Riksnormen för försörjningsstöd 2023 

2. Hushållskostnader per månad. Konsumentverkets referensvärden 2023 

3. Försäkringskassans författningssamling FKFS 2022:4  
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Ärendet  
Fastställande av riksnorm avseende försörjningsstöd för 2023 samt riktvärden för 
boendekostnader för år 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Regeringen beslutar varje år vad som är skäliga kostnader för de behov som anges i 4 
kap. 3 § 1 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) genom att besluta om för hela riket gällande 
norm, den så kallade riksnormen. Den för året gällande riksnormen anges i 
socialtjänstförordningen.  

Riksnormen 
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga 
medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna och delas upp på olika 
hushållstyper och åldersintervaller. Totalsummorna för de personliga kostnaderna är 
beräknade för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående 
respektive samboende. För de gemensamma hushållskostnaderna anges totalsummor som 
är baserade på hushållets storlek. Riksnormen ger kommunerna möjlighet att justera 
normen för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem dagar 
per vecka, till exempel inom kommunal barnomsorg. Riksnormen för barn och ungdomar 
i skolåldrarna 7–20 år är däremot inte uppdelad med hänsyn till om de äter lunch i skolan 
eller inte, utan är beräknad så att den i genomsnitt ska täcka lunch i hemmet under skollov 
och normal övrig frånvaro.  

Enligt 4 kap. 3 § SoL innehåller riksnormen kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek 
och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon. Riksnormen 
grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar. Barn 
och ungdomsförsäkring medräknas även som en individuell utgiftspost som 
Konsumentverket beräknar för de barn som ingår i hushållet. 

Riksnormen är en bruttonorm, det finns inga belopp beslutade för respektive kostnadspost 
som ingår. Kommuner kan besluta om egna riktlinjer för hur stor andel av riksnormen en 
viss kostnadspost ska utgöra, exempelvis med utgångspunkt i Konsumentverkets 
beräkningar, se bilaga 2. Enligt Göteborgs Stads riktlinje för individuellt ekonomiskt stöd 
bör socialtjänsten beakta att riksnormen är beräknad utifrån försörjningsstödets tänkta roll 
som kortvarig lösning vid tillfälliga försörjningsproblem samt att nivåerna i normen 
understiger Konsumentverkets beräkningar av nödvändiga kostnader.  

Ny modell för att kostnadssätta de olika posterna i riksnormen 
Efter att Socialstyrelsen slutade att fördela höjningen på riksnormens olika delposter 2011 
har staden själva gjort en fördelning av de olika kostnadsposterna. Dessa ursprungsvärden 
har sedan räknats upp utifrån den årliga beslutade riksnormen. Stadsledningskontoret har 
inför 2023 valt att se över denna modell och i stället utgå från Konsumentverkets 
referensvärden. Syftet med att kostnadssätta de olika posterna är att de ska kunna utgöra 
ett stöd i handläggningen. Konsumentverkets referensvärden grundar sig på de senaste 
pris- och konsumtionsundersökningarna i samhället varför stadsledningskontoret 
bedömer att det är rimligt att utgå från dessa värden.  
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Eftersom nivåerna i normen understiger Konsumentverkets beräkningar av nödvändiga 
kostnader har en stadsledningskontoret utgått från de individuella kostnadernas andel av 
den totala hushållskostnaden. Utgiftsposterna inom riksnormen har därefter beräknats 
utifrån dessa andelar. Socialstyrelsen och Konsumentverket använder olika 
åldersintervaller för beräkning av individuella kostnader. Stadsledningskontoret har utgått 
från riksnormens ålderskategorier och hämtat beloppen från konsumentverkets tabell. När 
det gäller vuxna har stadsledningskontoret valt att ta ett genomsnitt av Konsumentverkets 
ålderskategorier för vuxna upp till 65 år för övriga individuella kostnader.  

Riksnormen för försörjningsstöd 2023 

Riksnormen för försörjningsstöd 2023 
inklusive delposter hemmaboende 
barn/ungdom (kr) 

0              
år 

1-2                
år 

3                 
år 

4-6            
år 

7-10                   
år 

11-14             
år 

15-18                   
år 

19-20              
år 

Livsmedel utan lunch 700 850 1170 1170 0 0 0 0 

Livsmedel, alla måltider 995 987 1 049 1 182 1 734 2 206 2 545 2 667 

Kläder/skor 708 690 549 837 855 698 584 507 

Fritid/lek 108 192 153 352 459 473 515 529 

Hygien 421 647 514 164 166 345 584 573 

Barn/ungdomsförsäkring 188 183 146 164 166 168 161 154 

Summa med alla måltider 2 420 2 700 2 410 2 700 3 380 3 890 4 390 4 430 
 

Riksnormen för försörjningsstöd 2023 
inklusive delposter för vuxna  
(kr)  

ensam- 
stående 

samman-
boende 

Livsmedel, alla måltider 2 189 3 952 
Kläder/skor 420 759 
Fritid 435 785 
Hygien 445 804 

Summa kostnader 3 490 6 300 
 

Särskilda skäl att beräkna kostnader till en lägre nivå 
Socialnämnderna får i enskilda fall beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en lägre 
nivå om den enskilde inte har kostnader för vissa poster som ingår i riksnormen eller om 
dessa är lägre än riksnormen, till exempel under vistelse i heldygnsvård. 

Reducerat försörjningsstöd kan tillämpas när en individ har beviljats en insats som till 
exempel behandlingshem. I dessa fall behöver normen för försörjningsstöd anpassas 
utifrån vilka kostnader som ingår i vårdavgiften. Så kallade fickpengar är ett exempel på 
detta och kan till exempel bestå av utgifter för fritid, hälsa och hygien samt för tidningar 
och telefon1. Stadsledningskontoret har räknat upp det reducerade försörjningsstödet med 
8,6 procent jämfört med 2022 enligt Socialstyrelsens höjning av riksnormen för 2023. En 

 
1 Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd  
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individuell prövning som tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå ska alltid ligga 
till grund för biståndsbeslut.  

Om utgifter för till exempel kläder och skor inte ingår i vårdavgiften kan kostnader för 
detta behöva beviljas individen. För beräkning kan delposter i tabellen ovan användas. I 
de fall kostnader för till exempel fritid ingår i vårdavgiften kan avdrag från det 
reducerade försörjningsstödet göras med motsvarande belopp. Bistånd till lokala resor 
kan i många fall också anses vara nödvändigt för att den enskilde ska tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå.   

Reducerat försörjningsstöd 2023 
Månadsnorm vid vistelse på 
behandlingshem/heldygnsvård 

(kr) 

Summa kostnader 1 529 
 

Månadsnorm i öppenvård där den 
enskilde inte har kostnader för mat och 
bostad 

(kr) 

Summa kostnader 2 181 
 

Försäkringskassans genomsnittliga boendekostnader per månad 
Göteborgs Stad har sedan tidigare beslutat använda Försäkringskassans föreskrifter om 
genomsnittskostnad för Storgöteborg som vägledning för skälig boendekostnad där de 
genomsnittliga hyrorna för Storgöteborg utgör de giltiga riktvärdena. Nedan redovisas 
riktvärdena för år 2023 respektive 2022.  

Storgöteborg  2023 2022 

1-2 vuxna 6 850 6 550 

1-2 vuxna och 1 barn 8 215 7 750 

1-2 vuxna och 2 barn 9 950 9 625 
1-2 vuxna och fler än 2 barn 9 950 + 1 825 per 

barn utöver 2 
9 625 + 1 875 per 

barn utöver 2  

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att riksnorm för beräkning av försörjningsstöd och 
riktvärden för boendekostnader för år 2023 är rimliga att använda vid beslut om 
försörjningsstöd i Göteborg. 

 

 

 

Magnus Andersson 

Ekonomidirektör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten  

Samira Aqil, Anna-Karin Sandén 

 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

 

Riksnormen för försörjningsstöd 2023  

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen  

nivån på försörjningsstödet. 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 enligt 

följande tabeller.  

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor per månad 

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

Summa 

personliga 

kostnader 

2 420 2 700 2 410 2 700 3 380 3 890 4 390 4 430 

Utan lunch 

5 dagar 

per vecka 

2 270 2 480 2 210 2 410 – – – – 

 

Personliga kostnader vuxna, kronor per månad 

 Ensamstående Sammanboende 

Summa personliga kostnader 3 490 6 300 

 

Gemensamma hushållskostnader, kronor per månad 

Antal personer 1 2 3 4 5 6 7 

Summa gemensamma kostnader 1 130 1 250 1 580 1 790 2 060 2 330 2 510 

 

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 

personer lägger man till 180 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 

motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 

                                                      
1 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937) 

2 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)   

 

 

I riksnormen 2023 har normens samtliga poster räknats upp med  

8,6 procent jämfört med riksnormen för 2022.  
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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: 2 060 kr/5 personer + 3 490 kr = 3 902 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.  

 

Kostnader i riksnormen  

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för kost-

nadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper och åldersgrupper.3  

Enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) innehåller riksnormen kostnader 

för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hy-

gien samt dagstidning och telefon.4 Riksnormen grundar sig på Konsumentver-

kets senaste pris- och konsumtionsundersökningar.5 Barn och ungdomsförsäk-

ring medräknas även som en individuell utgiftspost som Konsumentverket 

beräknar för de barn som ingår i hushållet. Mer information om Konsumentver-

kets aktuella kostnadsberäkningar finns hos Konsumentverket.6 

 

                                                      
3 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
4 4 kap. 3 § socialtjänstlagen 
5 2 kap, 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)  
6 Konsumentverket gör varje år beräkningar för vad som är en rimlig kostnad för några av hushållens utgiftsområden. 

Mer information om kostnadsberäkningar finns på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se  

 

http://www.konsumentverket.se/


Hushållskostnader per månad
Konsumentverkets referensvärden 2023

1

6–11  
mån

1  
år

2–5  
år

6–9  
år

10–13  
år

14–17  
år

18–30  
år

31–60  
år

61–74  
år

75+  
år1

All mat lagas hemma2 1 010 1 130 1 510 2 190 2 750 3 310 3 630 3 420 3 070 -

All mat lagas hemma 
utom lunch vardagar3 700 850 1 170 1 700 2 140 2 580 2 830 2 660 2 390 -

Individuella matkostnader per månad

1 Beräkningarna görs utifrån de nordiska näringsrekommendationerna, och dessa sträcker sig endast upp till 74 år.
2 Alla måltider lagas hemma, baserat på Konsumentverkets fyraveckors-matsedel. Matsedeln består av frukost, lunch, middag och  
två mellanmål.

3 Lunch fem dagar per vecka är borträknad. Barnen äter i skolan. Du får själv lägga till vad dina luncher kostar.

Övriga individuella kostnader per månad

0 
år

1–3 
år

4–6 
år

7–10 
år

11–14 
år

15–17 
år

18–25 
år

26–49 
år

50–64
 år

65+ 
år

Kläder och skor 790 790 1 070 1 080 870 760 690 670 670 650 

Fritid och lek 120 220 450 580 590 670 720 690 690 610 

Mobiltelefon 804 110 160 160 160 130 100 

Personlig hygien 470 740 210 210 430 760 7805 730 710 670 

Barn- och 
ungdomsförsäkring 210 210 210 210 210 210 

Övrig barnutrustning 890 470 20 20 

Summa kostnader 2 480 2 430 1 960 2 180 2 210 2 560 2 350 2 250 2 200 2 030 

4 Gäller för barn från 8 år.
5 För 18–23-åringar ska kostnaden minskas med 80 kr/månad på grund av fri tandvård.

Hushållets gemensamma kostnader per månad

1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers 7 pers

Förbrukningsvaror 130 170 270 320 390 440 490 

Hemutrustning 1 040 1 150 1 480 1 810 2 030 2 240 2 380 

Medier6 1 600 1 850 2 100 2 400 2 610 2 820 3 130 

Hushållsel 590 780 1 030 1 280 1 490 1 690 1 890 

Vatten och avlopp 160 310 470 630 790 940 1 100 

Hemförsäkring

storstad
över 200 000 invånare 190 230 270 330 360 420 450 

mellanstor stad
50 000–200 000 invånare 130 160 180 220 240 290 300 

mindre tätort
under 50 000 invånare 120 140 160 200 210 240 250 

Summa gemensamma kostnader

storstad 3 710 4 490 5 620 6 770 7 670 8 550 9 440 

mellanstor stad 3 650 4 420 5 530 6 660 7 550 8 420 9 290 

mindre tätort 3 640 4 400 5 510 6 640 7 520 8 370 9 240 

6 Medier innehåller familjeabonnemang för mobiltelefon. För hushåll som har barn under 8 år minskas kostnaden för dessa med 
190 kr per månad. 
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Detta innehåller Konsumentverkets kostnadsposter

All mat lagas hemma
Alla måltider för både barn 
och vuxna lagas hemma, 
baserat på Konsumentverkets 
matsedel. Det är en fyra-
veckors bas matsedel som är 
mer hållbar för både hälsa, 
klimat och miljö. Matsedeln 
består av frukost, lunch, 
middag och två mellanmål. 
Du hittar matsedeln på 
Konsumentverkets webbplats.

All mat lagas hemma utom 
lunch vardagar
Lunch fem dagar per vecka 
är borträknad. Barnen äter i 
skolan. Du får själv lägga till 
vad dina luncher kostar.

Kläder och skor
Ett basbehov av kläder och 
skor som används till vardags, 
på fritiden och vid festligare 
tillfällen. Här ingår även 
tillbehör som väska, klocka 
och paraply.

Fritid och lek
Vanliga fritids aktiviteter, 
leksaker, böcker, skidor, cykel, 
föreningsavgift med mera.

Mobiltelefon
Kostnad för köp av mobil-
telefon, abonnemanget 
ingår i medier.

Personlig hygien
Gäller sådant som tvål, 
tandkräm, mensskydd, blöjor, 
hår klippning med mera 
samt kostnad för ett årligt 
tandläkarbesök (undersökning) 
för vuxna.

Barn- och 
ungdomsförsäkring 
Kostnad för sjuk- och 
olycksfallsförsäkring 
som även omfattar fritid.

Övrig barnutrustning
Såsom barnvagn och säng 
med tillbehör för att bädda, 
skötbord, bilbarnstol med 
mera för att sköta barnet. 

Förbrukningsvaror
Dagligvaror som främst 
används för vård och skötsel 
av hemmet som tvätt- och 
ren gör ingsmedel, toalett- och 
hushålls papper med mera.

Hemutrustning 
Möbler, husgeråd, tv, dator, 
surfplatta med mera. 
Vitvaror som disk- och 
tvättmaskin ingår inte.

Medier
Kostnad för bredband, 
abonnemang för mobil  telefon, 
streaming  tjänster, dagstidning 
med mera.

Hushållsel
Hushållsel i lägenhet för 
exempelvis belysning och 
annan elektrisk utrustning.

Vatten och avlopp
För personlig hygien, wc och 
matlagning med mera.

Hemförsäkring
Kostar olika beroende på 
hemmets försäkrings belopp 
och bostadsort.
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Utkom från trycket  

den 11 november 2022 

1 

Försäkringskassans föreskrifter 

om genomsnittlig och högsta godtagbara bostads-

kostnad för år 20231; 
 

beslutade den 7 november 2022. 

 

Försäkringskassan föreskriver följande med stöd av 13 kap. 1 § 1 

förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 

4 § 4 bostadsbidragsförordningen (1993:739). 

 

1 § Denna författning tillämpas vid beräkning av bostadskostnad i 

samband med bestämmande av 

1. familjebidrag i form av bostadsbidrag enligt förordningen 

(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 

2. bostadsbidrag enligt 93–98 kap. socialförsäkringsbalken. 

 

2 § Bostadskostnaden enligt 3 och 4 §§ Riksförsäkringsverkets fö-

reskrifter (RFFS 1995:10) om familjebidrag anses som skälig om den 

inte överstiger följande belopp. 

 Högsta godtagbara kostnad 

 kronor per månad 

Storstockholm  

1–2 vuxna 10 500 

1–2 vuxna och 1 barn 13 100 

1–2 vuxna och 2 barn 16 275 

1–2 vuxna och 3 barn 19 750 

1–2 vuxna och fler än 3 barn 19750 + 3175 per barn utöver 3 

    

Storgöteborg  

1–2 vuxna 10 050 

1–2 vuxna och 1 barn 12 225 

1–2 vuxna och 2 barn 15 225 

1–2 vuxna och 3 barn 18 075 

1–2 vuxna och fler än 3 barn 18075 + 3000 per barn utöver 3 

    

Stormalmö  

1–2 vuxna 9 250 

1–2 vuxna och 1 barn 11 425 

1–2 vuxna och 2 barn 14 325 

1–2 vuxna och 3 barn 17 400 

 

 
1 Senaste författning i ämnet FKFS 2021:6. 
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1–2 vuxna och fler än 3 barn 17400 + 2900 per barn utöver 3 

    

Kommuner med fler än 75 000 invånare  

1–2 vuxna 9 200 

1–2 vuxna och 1 barn 11 450 

1–2 vuxna och 2 barn 14 350 

1–2 vuxna och 3 barn 17 400 

1–2 vuxna och fler än 3 barn 17400 + 2900 per barn utöver 3 

    

Övriga kommuner 

1–2 vuxna 8 325 

1–2 vuxna och 1 barn 10 150 

1–2 vuxna och 2 barn 12 725 

1–2 vuxna och 3 barn 15 225 

1–2 vuxna och fler än 3 barn 15225 + 2575 per barn utöver 3 

 

3 § Bostadskostnaden bestäms 

1. som den totalförsvarspliktiges andel i föräldrarnas bostadskost-

nad enligt 7 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 

1995:10) om familjebidrag och 

2. enligt 19 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:9) 

om beräkning av bostadskostnad i ärenden om bostadsbidrag och 

familjebidrag i form av bostadsbidrag med stöd av följande be-

lopp. 

 Genomsnittlig kostnad 

 kronor per månad 

Storstockholm 

1–2 vuxna 7 450 

1–2 vuxna och 1 barn 9 000 

1–2 vuxna och 2 barn 11 650 

1–2 vuxna och fler än 2 barn 11650 + 2650 per barn utöver 2 

    

Storgöteborg 

1–2 vuxna 6 850 

1–2 vuxna och 1 barn 8 125 

1–2 vuxna och 2 barn 9 950 

1–2 vuxna och fler än 2 barn 9950 + 1825 per barn utöver 2 

    

Stormalmö 

1–2 vuxna 7 075 

1–2 vuxna och 1 barn 9 000 

1–2 vuxna och 2 barn 10 750 

1–2 vuxna och fler än 2 barn 10750 + 1750 per barn utöver 2 

    

Kommuner med fler än 75 000 invånare 

1–2 vuxna 6 575 

1–2 vuxna och 1 barn 8 000 

1–2 vuxna och 2 barn 10 100 

1–2 vuxna och fler än 2 barn 10100 + 2100 per barn utöver 2 
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Övriga kommuner 

1–2 vuxna 5 650 

1–2 vuxna och 1 barn 7 125 

1–2 vuxna och 2 barn 8 925 

1–2 vuxna och fler än 2 barn 8925 + 1800 per barn utöver 2 

 

Storstockholm omfattar följande kommuner: Stockholm, Botkyrka, 

Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norr-

tälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sund-

byberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 

Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

 

Storgöteborg omfattar följande kommuner: Göteborg, Ale, Alingsås, 

Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 

Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

 

Stormalmö omfattar följande kommuner: Burlöv, Eslöv, Höör, Käv-

linge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelle-

borg och Vellinge. 

 

 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2022 och tillämpas 

på bostadskostnad som avser tid från och med den 1 januari 2023.  

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN 

MARIA RYDBECK 

               Marie Axelsson 
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