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2016-06-15    Dnr 2016:940 

Rapport från utredningstjänsten 
UTBETALNINGAR BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR 
TILL OLIKA TYPFALLSINDIVIDER 
Uppdragsgivaren önskar beräkning av bidrag och ersättningar som följande 
typfallsindivider kan få:  

1. En ensamstående förälder som har 1, 2, 3 respektive 4 barn. 
2. En familj bestående av två vuxna och 1, 2, 3 respektive 4 barn. 

Beräkningarna önskas för nyanlända och medborgare var för sig. 

Hyreskostnaden ska sättas till 8 000 kronor per månad för familjen som består 
av två vuxna. 

 

I denna rapport görs skattningar av hur mycket respektive typfallsindivid skulle 
kunna få i relevanta stöd och bidrag. Notera att utredningstjänstens skattningar är 
grova och schabloniserade. Det gäller främst ekonomiskt bistånd eftersom det är 
hushållets faktiska behov som ska styra vad ett hushåll får i ekonomiskt bistånd 
och detta görs genom individuella prövningar. Utredningstjänstens skattningar 
visar bara på mycket grova schabloniserade skattningar av tänkbara belopp uti-
från riksnormen. 

I bilaga 1 redovisas för reglerna för de stöd och bidrag som typfallsindividerna 
skulle kunna få samt kortfattad statistik kring förekomst av respektive stöd och 
bidrag. 

Innan resultaten av beräkningarna redovisas beskrivs först typfallen och de anta-
ganden som utredningstjänsten gjort i samband med beräkningarna. Notera att 
skattningarna är teoretiska skattningar utifrån de antaganden som gjorts. Hur den 
faktiska situationen för ett hushåll ser ut eller hur representativa typfallsindivi-
derna är, kan utredningstjänsten inte uttala sig om. 

 

Beskrivning av typfallen 
I frågeställningen anges de olika typfallsindividerna. Nedan sammanfattas de 
antaganden som gjorts i samband med nedanstående beräkningar. 

Tabell 1 Sammanställning över typfallen 

Typfall	   Antal	  vuxna	  
i	  familjen	  

I	  etablerings-‐
uppdraget	   Antal	  barn	  
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1a	   1	  vuxen	   Ja	   1	   2	   3	   4	  
1b	   1	  vuxen	   Nej	   1	   2	   3	   4	  
2a	   2	  vuxna	   Ja	   1	   2	   3	   4	  
2b	   2	  vuxna	   Nej	   1	   2	   3	   4	  
Källa: Utredningstjänsten 
 

Generella antaganden 
I beräkningarna har utredningstjänsten gjort följande antaganden avseende typ-
fallsindividerna. 

• Med nyanländ avses personer som har fått uppehållstillstånd och som uppfyll-
ler villkoren för att få etableringsersättning. 

• Med medborgare avses personer som bor i Sverige men som inte är nyanländ 
till Sverige. 

• Typfallsindividerna antas inte ha någon förvärvsinkomst, arbetslöshetsersätt-
ning (a-kassa) eller någon annan skattepliktig inkomst t.ex. sjukpenning eller 
föräldrapenning. 

• Typfallsindividerna antas uppfylla kraven för att få ekonomiskt bistånd. 
• Åldern på barnen antas vara 8 år, 12 år, 14 år och 16 år. 
• Typfallsindividerna antas bo i Storstockholm, vilket påverkar bostadskostna-

derna och kostnaden för hemförsäkring och hushållsel. 
• Bostadsytan har satts till 75 m2 för familjerna som består av en vuxen och till 

100 m2 för familjerna som består av två vuxna. 
• Hyran för den ensamstående föräldern har satts till 5 700 kronor per månad 

och till 8 000 kronor per månad för familjerna som består av två vuxna. 
• Den ensamstående föräldern antas få hela barnbidraget och fullt underhålls-

stöd. 

Tabell 2 Antaganden kring typfallen rörandes ålder på barnet/barnen samt 
kostnad för hemförsäkring 
Antal	  
barn	   Ålder	  på	  barnet/barnen	   Hemförsäkring	  

1	  vuxen	  
Hemförsäkring	  

2	  vuxna	  
1	   12	  år	   151	  kr/mån.	   161	  kr/mån.	  
2	   12	  år,	  14	  år	   161	  kr/mån.	   181	  kr/mån.	  
3	   8	  år,	  12	  år,	  14	  år	   181	  kr/mån.	   191	  kr/mån.	  
4	   8	  år,	  12	  år,	  14	  år,	  16	  år	   191	  kr/mån.	   211	  kr/mån.	  
Källa: Försäkringskassan, Konsumentverket och utredningstjänsten 

 

Ersättningar kopplade till antalet barn i hushållet 
Storleken på barnbidrag, etableringstillägg och eventuellt underhållsstöd påver-
kas av antalet barn som hushållet består av. Etableringstilläggets storlek påverkas 
även av om underhållsstöd erhålls för fler än två barn. 

Tabell 3 Ersättningar kopplade till antalet barn i hushållet, kronor per månad 

Antal	  
barn	   Barnbidrag	   Underhållsstöd	  

Etableringstillägg	  
utan	  underhålls-‐

stöd	  

Etableringstillägg	  
kombinerat	  med	  	  
underhållsstöd	  
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1	   1	  050	   1	  573	   1	  500	   1	  500	  
2	   2	  250	   3	  146	   3	  000	   3	  000	  
3	   3	  754	   4	  719	   3	  800	   3	  000	  
4	   5	  814	   6	  292	   4	  500	   1	  500	  
Observera att kolumnerna inte kan summeras. 
Källa: Försäkringskassan 
 

Generella bidrag och stöd 
Barnbidrag är ett generellt bidrag som ges för alla barn som bor i Sverige, obero-
ende av föräldrarnas sysselsättning eller inkomst. 

Ett barn kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldrarna inte bor 
tillsammans och den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det, beta-
lar mindre än 1 573 kronor per månad eller inte betalar underhållsbidraget i rätt 
tid. Underhållsstöd ges oberoende av föräldrarnas sysselsättning eller inkomster. 

 

Etableringsersättning 
För att få ersättningen ska personen tillsammans med Arbetsförmedlingen, ha 
utarbetat en etableringsplan. Ersättningens storlek beror på omfattningen på eta-
bleringsplanen. Man får ersättning för fem dagar per kalendervecka. Om man 
deltar i en etableringsplan på heltid får man 308 kronor per dag. Om man deltar i 
en etableringsplan på deltid reduceras ersättningen. Maximalt kan etableringspla-
nen och därmed etableringsersättningen omfatta 24 månader. 

 

Inkomster 
Som bostadsbidragsgrundande inkomst räknas skattepliktiga inkomster som t.ex. 
lön och föräldrapenning men även etableringsersättning ingår i den bostadsbi-
dragsgrundande inkomsten. Däremot ingår inte barnbidrag, underhållsstöd och 
etableringstillägget i den bostadsbidragsgrundande inkomsten. 

Personer som deltar i etableringsuppdraget antas ha full etableringsersättning 
(6 160 kr/mån.)1 och dessa antas inte betala någon avgift till a-kassan. 

I beräkningarna har antagits att de vuxna som inte deltar i etableringsuppdraget 
inte har någon beskattningsbar inkomst men att de betalar en avgift till en a-kassa 
på 119 kronor per månad och person 2. 

 

Bostads- och boendekostnader 
Nedan görs olika alternativa beräkningar utifrån olika bostadskostnader, detta 
eftersom storleken på bostadskostnaderna i stor omfattning påverkar vilka stöd 
och bidrag som kan erhållas samt storleken på dessa. 

                                                        
1308 kr * 20 dagar = 6 160 kr/mån. 
2 Genomsnittlig a-kasseavgift april 2016 enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 
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När det gäller kostnaden för bostaden tar man vid beräknandet av bostadsbidrag 
hänsyn till hyran inkl. uppvärmningskostnaden. Det innebär att om uppvärm-
ningen inte ingår i hyran ska uppvärmningskostnaden läggas till hyran när bo-
stadskostnaden beräknas. 

När det gäller ekonomiskt bistånd är det boendekostnaden som beräknas. Det 
innebär att även kostnader för hushållsel, hemförsäkring samt eventuella kostna-
der för uppvärmning, varmvatten, vattenförbrukning och sophämtning ska ingå i 
kostnaden. 

När det gäller bostadskostnaderna för typfallsindividerna beräknas alltså ett antal 
olika alternativa bostadskostnader. Ett alternativ i enlighet med uppdragsgivarens 
frågeställning3, ett alternativ då den hyra som anges av uppdragsgivaren antas 
vara hyra exklusive uppvärmning (s.k. kallhyra)4 och ett alternativ utifrån ge-
nomsnittlig bostadskostnad för familjer med 1, 2, 3 respektive 4 barn. Den sist 
nämnda kostnaden framgår av Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig 
och högsta godtagbara bostadskostnad för år 20165. 

  

                                                        
3 5 700 kr/mån. resp. 8 000 kr/mån. 
4 Vid kallhyra antas uppvärmningen kosta 15 kronor per m2 och månad enligt Pensionsmyndighet-

en, Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11) om uppskattning av 
kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskost-
nad. 

5 Försäkringskassan, Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad för år 2016, FKFS 2015:7, december 2015 
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Tabell 4 Bostadskostnader samt antagen bostadsyta, kronor per månad och m2 

Antal	  
barn	  

Antal	  
vuxna	  i	  
familjen	  

Bostadsyta	   Hyra	  inkl.	  upp-‐
värmning	  m.m.*	   Kallhyra**	   Genomsnitt***	  

1	   1	  vuxen	   75	  m2	   5	  700	   6	  800	   7	  125	  
1	   2	  vuxna	   100	  m2	   8	  000	   9	  467	   7	  125	  
2	   1	  vuxen	   75	  m2	   5	  700	   6	  800	   8	  775	  
2	   2	  vuxna	   100	  m2	   8	  000	   9	  467	   8	  775	  
3	   1	  vuxen	   75	  m2	   5	  700	   6	  800	   10	  925	  
3	   2	  vuxna	   100	  m2	   8	  000	   9	  467	   10	  925	  
4	   1	  vuxen	   75	  m2	   5	  700	   6	  800	   12	  575	  
4	   2	  vuxna	   100	  m2	   8	  000	   9	  467	   12	  575	  
* I hyran ingår uppvärmning, varmvatten, vattenförbrukning och sophämtning. 
** I hyran ingår inte uppvärmning, varmvatten, vattenförbrukning och sophämtning. 
*** Enligt Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bo-
stadskostnad för år 2016. 
Källa: Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 
 

Ekonomiskt bistånd 
Ett av de stöd som kan bli aktuellt för typfallsindividerna är ekonomiskt bistånd. 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det ska vara ett 
komplement till samhällets generella system och ge hjälp när de generella syste-
men är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att 
träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem. Socialtjänstens 
bistånd ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett själv-
ständigt liv. Insatser ska utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som 
möjligt kan klara sin egen försörjning. Insatserna ska inte bara syfta till att av-
hjälpa det aktuella behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden 
själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. Biståndet ska tillförsäkra 
den enskilde en skälig levnadsnivå. Vad som avses med skälig levnadsnivå har 
inte fastställa utan måste bland annat bedömas med utgångspunkt i den tid och de 
förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever. Vad som är skälig levnads-
nivå ska knytas till enskilda personers behov.6 

För att få ekonomiskt bistånd ska en individuell prövning göras utifrån familjens 
faktiska behov. Det innebär att utredningstjänsten endast kan göra mycket grova 
schabloniserade skattningar av tänkbara belopp för respektive typfall. 

I beräkningen har endast schabloniserade utgifter kopplade till riksnormen, bo-
ende och avgift till a-kassan tagits med. Från riksnormen har barnbidraget och 
underhållsstödet dragits bort. I ovanstående beräkningar har ingen hänsyn tagits 
till familjens övriga behov, s.k. ekonomiska behov utöver försörjningen, t.ex. 
hälso- och sjukvård, tandvård, glasögon, flytt och begravning. I prövningen av 
ekonomiskt bistånd ska de faktiska kostnaderna för boende och avgift till a-
kassan tas med, inte de schabloniserade kostnaderna. 

                                                        
6 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013-12-31 
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I det fall hushållets utgifter är högre än inkomsterna kan typfallsindividen vara 
föremål för en individuell prövning för ekonomiskt bistånd, om de själva ansöker 
om ekonomiskt bistånd. Beloppet på det ekonomiska biståndet beror helt på det 
enskilda behov hushållets. När en prövning för ekonomiskt bistånd görs tas hän-
syn till hushållets faktiska inkomster och utgifter. I utgifterna ingår kostnaderna 
för boendet, d.v.s. hushållets boendekostnader. I det ingår förutom hyran även 
kostnader för hushållsel och hemförsäkring. Dessutom ingår kostnader för upp-
värmning, varmvatten, vattenförbrukning och sophämtning i det fall dessa inte 
ingår i hyran. Det innebär att beloppet på det ekonomiska biståndet är helt av-
hängigt på hur stor boendekostnad som hushållet har. 

Utredningstjänsten har nedan gjort grova schabloniserade skattningar, enligt So-
cialstyrelsens räknesnurra Provberäkning, över vad respektive typfallsindivid 
minst skulle kunna få i ekonomiskt bistånd. Eftersom ekonomiskt bistånd ska 
prövas utifrån hushållets faktiska behov visar nedanstående bara på mycket grova 
schabloniserade skattningar av tänkbara belopp. 

Notera att tanken med etableringsersättningen och etableringstillägget är att de 
ska täcka ett hushålls normala utgifter.7 Skulle det vara så att hushållets kostnader 
är högre än hushållets inkomster inkl. etableringsersättningen och etableringstil-
lägget kan dock hushållet vara föremål för en prövning för ekonomiskt bistånd, 
beroende på familjens behov i övrigt och om de ansöker om ekonomiskt bistånd. 

 

Sammanställning av resultaten 
Nedan redovisas hur mycket de olika typfallsindividerna får i barnbidrag, under-
hållsstöd och bostadsbidrag. Dessutom kan typfallsindividerna som deltar i eta-
bleringsuppdraget få etableringsersättning och etableringstillägg. Vissa typfalls-
individer skulle enligt schablonberäkningarna även vara berättigade till en pröv-
ning för ekonomiskt bistånd. Ingen hänsyn har tagits till familjens övriga behov, 
s.k. ekonomiska behov utöver försörjningen, t.ex. hälso- och sjukvård, tandvård, 
glasögon, flytt och begravning. 

Observera att etableringsersättningen och etableringstillägget i normalfallet ska 
täcka ett hushålls normala utgifter. Hushållet kan dock i vissa fall vara föremål 
för en prövning för ekonomiskt bistånd, beroende på familjens behov i övrigt och 
om de ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Notera att utredningstjänsten antagit att familjerna bor i Storstockholm8. Det är 
den region med högsta bostadskostnaderna, vilket påverka storleken på såväl 
bostadsbidraget som det eventuella ekonomiska biståndet.  

 

                                                        
7 Regeringen, Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt 

stöd, prop. 2009/10:60  
8 Stockholm, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, 

Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand/provberakning
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Ensamstående förälder 
Dessa typfall består av en ensamstående förälder med 1, 2, 3 respektive 4 barn. I 
typfallen ”a” deltar föräldern i etableringsuppdraget och i typfall ”b” saknar för-
äldern skattepliktig inkomst, uppfyller villkoren för ekonomiskt bistånd och är 
inte nyanländ till Sverige.  

Tabell 5 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1a – 1 barn, kronor per månad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   7	  125	  

Barnbidrag	   1	  050	   1	  050	   1	  050	  
Underhållsstöd	   1	  573	   1	  573	   1	  573	  
Bostadsbidrag	   3	  400	   3	  400	   3	  400	  
Etableringsersättning*	  (max)	   6	  160	   6	  160	   6	  160	  
Etableringstillägg*	   1	  500	   1	  500	   1	  500	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   0	   1	  400	   1	  000	  
Summa	   13	  700	   15	  100	   14	  700	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 6 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1b – 1 barn, kronor per månad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   7	  125	  

Barnbidrag	   1	  050	   1	  050	   1	  050	  
Underhållsstöd	   1	  573	   1	  573	   1	  573	  
Bostadsbidrag	   3	  400	   3	  400	   3	  400	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   7	  300	   9	  200	   8	  800	  
Summa	   13	  400	   15	  200	   14	  800	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 
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Tabell 7 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1a – 2 barn, kronor per månad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   8	  775	  

Barnbidrag	   2	  250	   2	  250	   2	  250	  
Underhållsstöd	   3	  146	   3	  146	   3	  146	  
Bostadsbidrag	   4	  100	   4	  200	   4	  200	  
Etableringsersättning*	  (max)	   6	  160	   6	  160	   6	  160	  
Etableringstillägg*	   3	  000	   3	  000	   3	  000	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   0	   0	   900	  
Summa	   18	  700	   18	  800	   19	  700	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 8 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1b – 2 barn, kronor per månad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   8	  775	  

Barnbidrag	   2	  250	   2	  250	   2	  250	  
Underhållsstöd	   3	  146	   3	  146	   3	  146	  
Bostadsbidrag	   4	  100	   4	  200	   4	  200	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   7	  200	   9	  000	   10	  200	  
Summa	   16	  700	   18	  600	   19	  800	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 9 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1a – 3 barn, kronor per månad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   10	  925	  

Barnbidrag	   3	  754	   3	  754	   3	  754	  
Underhållsstöd	   4	  719	   4	  719	   4	  719	  
Bostadsbidrag	   4	  800	   5	  200	   5	  200	  
Etableringsersättning*	  (max)	   6	  160	   6	  160	   6	  160	  
Etableringstillägg*	   3	  000	   3	  000	   3	  000	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   0	   0	   1	  900	  
Summa	   22	  400	   22	  800	   24	  700	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 10 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1b – 3 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   10	  925	  

Barnbidrag	   3	  754	   3	  754	   3	  754	  
Underhållsstöd	   4	  719	   4	  719	   4	  719	  
Bostadsbidrag	   4	  800	   5	  200	   5	  200	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   6	  300	   7	  800	   11	  200	  
Summa	   19	  600	   21	  500	   24	  800	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 11 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1a – 4 barn, kronor per må-
nad 
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Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   12	  575	  

Barnbidrag	   5	  814	   5	  814	   5	  814	  
Underhållsstöd	   6	  292	   6	  292	   6	  292	  
Bostadsbidrag	   4	  800	   5	  200	   5	  200	  
Etableringsersättning*	  (max)	   6	  160	   6	  160	   6	  160	  
Etableringstillägg*	   1	  500	   1	  500	   1	  500	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   0	   100	   5	  100	  
Summa	   24	  600	   25	  100	   30	  100	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 12 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 1b – 4 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
5	  700	   6	  800	   12	  575	  

Barnbidrag	   5	  814	   5	  814	   5	  814	  
Underhållsstöd	   6	  292	   6	  292	   6	  292	  
Bostadsbidrag	   4	  800	   5	  200	   5	  200	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   6	  400	   7	  900	   12	  900	  
Summa	   23	  300	   25	  200	   30	  200	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 
 

En familj med två vuxna 
Dessa typfall består av två vuxna och 1, 2, 3 respektive 4 barn. I typfallen ”a” 
deltar de vuxna båda två i etableringsuppdraget och i typfall ”b” saknar de vuxna 
båda två skattepliktig inkomst, uppfyller villkoren för ekonomiskt bistånd och är 
inte nyanlända till Sverige. 

Tabell 13 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2a – 1 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   7	  125	  

Barnbidrag	   1	  050	   1	  050	   1	  050	  
Bostadsbidrag	   2	  900	   2	  900	   2	  900	  
Etableringsersättning*	  (max)	   12	  320	   12	  320	   12	  320	  
Etableringstillägg*	   1	  500	   1	  500	   1	  500	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   500	   3	  000	   0	  
Summa	   18	  300	   20	  800	   17	  800	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 
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Tabell 14 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2b – 1 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   7	  125	  

Barnbidrag	   1	  050	   1	  050	   1	  050	  
Bostadsbidrag	   3	  400	   3	  400	   3	  400	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   14	  100	   16	  600	   13	  200	  
Summa	   18	  500	   21	  000	   17	  700	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 15 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2a – 2 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   8	  775	  

Barnbidrag	   2	  250	   2	  250	   2	  250	  
Bostadsbidrag	   3	  700	   3	  700	   3	  700	  
Etableringsersättning*	  (max)	   12	  320	   12	  320	   12	  320	  
Etableringstillägg*	   3	  000	   3	  000	   3	  000	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   300	   2	  800	   1	  100	  
Summa	   21	  600	   24	  100	   22	  400	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 16 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2b – 2 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   8	  775	  

Barnbidrag	   2	  250	   2	  250	   2	  250	  
Bostadsbidrag	   4	  200	   4	  200	   4	  200	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   15	  400	   17	  900	   16	  200	  
Summa	   21	  800	   24	  300	   22	  600	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 17 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2a – 3 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   10	  925	  

Barnbidrag	   3	  754	   3	  754	   3	  754	  
Bostadsbidrag	   4	  700	   4	  700	   4	  700	  
Etableringsersättning*	  (max)	   12	  320	   12	  320	   12	  320	  
Etableringstillägg*	   3	  800	   3	  800	   3	  800	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   0	   2	  400	   2	  800	  
Summa	   24	  600	   27	  000	   27	  400	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 
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Tabell 18 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2b – 3 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   10	  925	  

Barnbidrag	   3	  754	   3	  754	   3	  754	  
Bostadsbidrag	   5	  200	   5	  200	   5	  200	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   15	  800	   18	  200	   18	  700	  
Summa	   24	  700	   27	  200	   27	  700	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 19 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2a – 4 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   12	  575	  

Barnbidrag	   5	  814	   5	  814	   5	  814	  
Bostadsbidrag	   4	  700	   4	  700	   4	  700	  
Etableringsersättning*	  (max)	   12	  320	   12	  320	   12	  320	  
Etableringstillägg*	   4	  500	   4	  500	   4	  500	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   900	   3	  400	   5	  500	  
Summa	   28	  200	   30	  700	   32	  800	  
* Ersättningen kan fås i maximalt två år. 
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 

Tabell 20 Skattat stöd och bidrag, typfallsindivid 2b – 4 barn, kronor per må-
nad 

Kronor	  per	  månad	  
Bostadskostnad	  (kr/mån)	  

Hyra	   Kallhyra	   Genomsnitt	  
8	  000	   9	  467	   12	  575	  

Barnbidrag	   5	  814	   5	  814	   5	  814	  
Bostadsbidrag	   5	  200	   5	  200	   5	  200	  
Ekonomiskt	  bistånd	  (min)	   17	  500	   19	  900	   22	  000	  
Summa	   28	  500	   31	  000	   33	  100	  
Källa: Utredningstjänstens beräkningar 
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Källor 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2015, maj 
2016 

Försäkringskassan webbplats om Barnbidrag, Underhållsstöd och Bostadsbidrag  

Försäkringskassans räknesnurra Kassakollen  

Försäkringskassan, Statistik om Barnbidrag, Underhållsstöd, Bostadsbidrag och 
Etableringsersättning 

Försäkringskassan, Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar, Vägledning 
version 10, beslutad 2016-04-06 

Försäkringskassan, Etableringsersättning, Faktablad, januari 2016 

Försäkringskassan, Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringser-
sättning, Vägledning 2010:3 Version 4, maj 2015 

Försäkringskassan, Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta 
godtagbara bostadskostnad för år 2016, FKFS 2015:7, december 2015 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Statistikdatabas 

Konsumentverket, Konsumentverkets beräkningar av referensvärden – för några 
av hushållens vanligaste utgiftsområden, rapport 2013:4, mars 2013 

Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget, mars 2016 

Pensionsmyndigheten, Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens före-
skrifter (2014:11) om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, 
hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad, PFS 2015:6, novem-
ber 2015 

Regeringen, Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar 
med professionellt stöd, prop. 2009/10:60 

Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013-12-31 

Socialstyrelsens webbplats om Ekonomiskt bistånd  

Socialstyrelsens Provberäkning  

Socialstyrelsen, Statistik Ekonomiskt bistånd 

 

 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/nar_barnet_ar_fott/barnbidrag
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_dig
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/bostadsbidrag_barnfamiljer
https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/privatpers/kassakollen
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand
http://www.socialstyrelsen.se/hittarattmyndighet/ekonomisktbistand/provberakning
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Bilaga1  
Relevanta stöd och bidrag 
Nedan redovisas en kort beskrivning av de stöd och bidrag som är relevanta för 
typfallsindividerna. Här finns också kort information om hur många som har 
olika typer av stöd och bidrag. 

 

Barnbidrag 
År 2015 fick 1,2 miljoner föräldrar9 barnbidrag och av dessa fick 738 900 föräld-
rar10 även flerbarnstillägg. 

Barnbidrag är ett generellt bidrag som betalas för alla barn som bor i Sverige, 
oberoende av föräldrarnas sysselsättning och inkomst. Barnbidraget betalas ut 
automatisk från och med månaden efter barnets födelse till och med det kvartal 
då barnet fyller 16 år. Om barnet går kvar i grundskolan eller i särskola efter det 
att barnet fyllt 16 år, betalar Försäkringskassan ut förlängt barnbidrag. Om barnet 
studerar på heltid på gymnasiet får barnet studiehjälp från CSN. Barnbidraget är 
skattefritt. 

Hushåll med fler än ett barn får flerbarnstillägg. Flerbarnstillägg betalas automa-
tiskt ut till hushåll som får barnbidrag för minst två barn. 

För barn födda före den 1 mars 2014 betalas barnbidraget automatiskt ut till för-
äldern. För barn födda den 1 mars 2014 eller senare delas barnbidraget automa-
tiskt mellan föräldrarna, i det fall de har gemensam vårdnad. Föräldrarna kan, 
oberoende av när barnet är fött, anmäla till Försäkringskassan om de vill att 
barnbidraget ska betalas ut till båda föräldrarna eller enbart till den ena föräldern. 

Barnbidraget är 1 050 kronor per barn. Storleken på flerbarnstillägget beror på 
hur många barn som man får barnbidrag för. 

Tabell B 1 Barnbidrag och flerbarnstillägg per månad, kronor 
Antal	  barn	   Barnbidrag	   Flerbarnstillägg	   Summa	  
1	   1	  050	  	   –	  	   1	  050	  
2	   2	  100	  	   150	  	   2	  250	  
3	   3	  150	   	  604	   3	  754	  
4	   4	  200	   1	  614	   5	  814	  
5	   5	  250	  	   2	  864	  	   8	  114	  
För det sjätte barnet och varje ytterligare barn är flerbarnstillägget 1 250 kronor per månad.  
Källa: Försäkringskassan 
 

Underhållsstöd 
År 2015 fick 140 600 föräldrar11 underhållsstöd från 129 500 föräldrar12 avse-
ende 225 200 barn. 

                                                        
9 83 % kvinnor och 17 % män. 
10 86 % kvinnor och 14 % män. 
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Föräldrar är underhållsskyldiga för sitt barn tills det fyller 18 år, eller längre om 
barnet går i skolan. När barnet bor stadigvarande hos en av föräldrarna ska den 
andra föräldern betala underhållsbidrag. Föräldrarna kan komma överens om ett 
lämpligt belopp eller beräkna det efter föräldrabalkens regler. Storleken på un-
derhållsbidraget bestäms då efter barnets behov och föräldrarnas ekonomiska 
förmåga.  

Ett barn kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om föräldrarna inte bor 
tillsammans och den förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det, beta-
lar mindre än 1 573 kronor per månad eller inte betalar underhållsbidraget i rätt 
tid, oberoende av föräldrarnas sysselsättning och inkomster. 

Underhållsstödet är högst 1 573 kronor per månad och barn. Förlängt underhålls-
stöd kan betalas ut så länge barnet studerar och har rätt till förlängt barnbidrag 
eller studiehjälp men längst till och med juni det år då barnet fyller 20 år. Under-
hållsstöd kan utbetalas i form av fullt underhållsstöd, utfyllnadsbidrag eller un-
derhållsstöd vid växelvis boende. Underhållsstödet är skattefritt. 

När fullt underhållsstöd betalas ut ska den bidragsskyldige föräldern betala till-
baka hela eller delar av stödet till Försäkringskassan. Beloppet som ska betalas 
tillbaka beräknas på den bidragsskyldiges inkomst och fastställs till en procent-
sats beroende av hur många barn den bidragsskyldige ska försörja. 

Om barnet har en egen årlig inkomst på 48 000 kronor eller mer, minskas under-
hållsstödet med hälften av den del som överstiger 48 000 kronor. Som inkomst 
räknas inkomst av tjänst, inkomst av eget företag och inkomst av kapital. 

 

Bostadsbidrag 
År 2015 fick 150 600 barnfamiljer (hushåll) bostadsbidrag. I genomsnitt hade 
dessa familjer en årligt bidragsgrundande inkomst på 150 490 kronor (12 541 
kr/mån.) och en bostadskostnad på i genomsnitt 5 965 kronor per månad. Famil-
jerna fick i genomsnitt ett bostadsbidrag på 2 519 kronor per månad. 

Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Den som ansöker om 
bostadsbidrag måste bo och vara folkbokförd i Sverige och i regel ska den sö-
kande också vara folkbokförd på den bostad som personen söker bidrag för. Hur 
stort bostadsbidraget är beror på inkomster, bostadskostnad, bostadens storlek 
och antal barn. Bostadsbidraget är skattefritt. 

För att få bostadsbidrag måste bostadskostnaden vara mer än 1 400 kronor per 
månad. Hushållets inkomst får inte vara högre än 426 000 kronor om året (35 500 
kr/mån). Bostadsbidraget minskas om inkomsten är högre än 117 000 kronor per 
år (9 750 kr/mån) för ensamstående. För gifta och sambor är gränsen 58 500 kro-
nor var. Om man tjänar mer än 117 000 kronor om året (för makar 58 500 kronor 
vardera) minskas bidraget med 20 procent av inkomsten som överstiger 117 000 
                                                                                                                                          
11 87 % kvinnor och 13 % män. 
12 13 % kvinnor och 87 % män. 
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respektive 58 500 kronor. Bostadsbidraget avrundas nedåt till närmaste 100-tals 
kronor och måste uppgå till minst 100 kronor per månad för att det ska betalas ut. 

Som bostadsbidragsgrundande inkomst räknas skattepliktiga inkomster som för-
värvsinkomst och t.ex. föräldrapenning och sjukpenning. För den som har studi-
emedel räknas 80 procent av bidragsdelen i studiemedlet, utom den del som är 
tilläggsbidrag, som bidragsgrundande inkomst. Även etableringsersättningen ska 
räknas in i den bostadsbidragsgrundande inkomsten13. 

Den bidragsgrundande bostadskostnaden är de bostadskostnader den sökande har 
rätt till bidrag för. Den bidragsgrundande bostadskostnaden för en hyreslägenhet 
är hyran inklusive uppvärmningskostnader. Det finns ett tak för hur stora bo-
stadskostnader som kan vara bidragsgrundande, och det finns ett tak för hur stor 
bostadsyta man kan få bidrag för. Storleken på den högsta bidragsgrundande 
bostadskostnaden beror på antalet barn som stadigvarande bor i hushållet. 

Tabell B 2 Högsta bidragsgrundande bostadskostnad, maximal bostadsbi-
dragsgrundande bostadsyta och maximalt bostadsbidrag 

Antal	  barn	   Högsta	  bidragsgrun-‐
dande	  bostadskostnad	  

Maximal	  bidragsgrun-‐
dande	  bostadsyta	  

Maximalt	  	  
bostadsbidrag	  

1	   5	  300	   80	   3	  400	  
2	   5	  900	   100	   4	  200	  
3	  eller	  flera	   6	  600	   120*	   5	  200	  
* För 4 barn är maximal bostadsyta 140 m2och för 5 barn eller fler 160 m2. 
Källa: Försäkringskassan 
 

I Försäkringskassans föreskrift om genomsnittlig och högsta godtagbara bostads-
kostnad redovisas årligen uppgifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad för Försäkringskassans bostadsbidrag14. Bostadskostnaderna skil-
jer sig åt mellan familjestorlek och bostadsort. Bostadskostnaderna är högst i 
Storstockholm15, följt av Storgöteborg16 och Kommuner med fler än 75 000 invå-
nare. Boendekostnaderna i övriga kommuner är lägre.17 

Tabell B 3 Genomsnittlig och högsta godtagbara bostadskostnad för Försäk-
ringskassans bostadsbidrag, boendes i Storstockholm, kronor per månad 
Antal	  barn	  	   1	   2	   3	   4	  
Genomsnittlig	  bostadskostnad	   7	  125	   8	  775	   10	  925	   12	  575	  
Högsta	  godtagbara	  bostadskostnad	   10	  425	   13	  025	   16	  025	   18	  625	  
Källa: Försäkringskassan 
                                                        
13 Försäkringskassan, Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning, Vägled-

ning 2010:3 Version 4, maj 2015 
14 Bostadsbidrag enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga samt bo-

stadsbidrag enligt 93-98 kap. socialförsäkringsbalken. 
15 Stockholm, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, 

Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

16 Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

17 Försäkringskassan, Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 
bostadskostnad för år 2016, FKFS 2015:7 
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Ekonomiskt bistånd 
År 2014 fick 69 300 barnfamiljer (hushåll) ekonomiskt bistånd. I genomsnitt fick 
de 56 724 kronor i ekonomiskt bistånd för 2014 och de fick ekonomiskt bistånd 
under ca sju månader i genomsnitt. Av barnfamiljerna som fick ekonomiskt bi-
stånd 2014, fick 23 procent ekonomiskt bistånd under hela året och 40 procent 
var s.k. långvariga biståndsmottagare, d.v.s. hade fått ekonomiskt bistånd i minst 
tio månader under 2014. Av barnfamiljerna som fick ekonomiskt bistånd var 62 
procent en ensamstående förälder och av dessa hade 52 procent ett barn, 29 pro-
cent hade två barn, tolv procent hade tre barn och sju procent hade fyra barn eller 
flera. Bland de barnfamiljer med två vuxna (38 %) som fick ekonomiskt bistånd 
hade 32 procent hade ett barn, 30 procent hade två barn, 20 procent hade tre barn 
och 19 procent hade fyra barn eller flera. 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det ska vara ett 
komplement till samhällets generella system och ge hjälp när de generella syste-
men är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas. Biståndets uppgift är att 
träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem. Socialtjänstens 
bistånd ska utformas så att det stärker den enskildes resurser att leva ett själv-
ständigt liv. Insatser ska utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som 
möjligt kan klara sin egen försörjning. Insatserna ska inte bara syfta till att av-
hjälpa det aktuella behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden 
själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt.18 

Ekonomiskt bistånd kan ges som försörjningsstöd samt bistånd för livsföringen i 
övrigt. Den enskildes rätt till bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453, SoL). 
I SoL anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd.  

Rätten till bistånd har inte knutits till att den enskilde behöver hjälp av någon 
särskild orsak. Rätten till ekonomiskt bistånd bygger inte på inkomstbortfalls-
principen utan på en individuell behovsbedömning. Det skiljer ekonomiskt bi-
stånd från de flesta andra svenska bidragssystem. Ekonomiskt bistånd enligt so-
cialtjänstlagen är den enda delen av de socialpolitiska systemen som är helt rela-
terad till det enskilda hushållets behov. För att ha rätt till bistånd ska den enskilde 
göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning, bland annat ge-
nom att försöka få ett arbete. Rätt till bistånd enligt SoL har den som är bosatt i 
Sverige. 

Ekonomiskt bistånd ska vara ett komplement till övriga inkomster som ett hushåll 
har t.ex. lön, barnbidrag, bostadsbidrag och a-kassa. När bedömningen av beho-
vet av bistånd görs ska hänsyn tas till samtliga hushållets inkomster och till-
gångar. Socialförsäkringsförmåner och andra ersättningar t.ex. bostadsbidrag, 
underhållsstöd, sjukpenning, föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd, aktivitets-
stöd och sjuk- eller aktivitetsersättning, räknas som inkomster. 

                                                        
18 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013-12-31 
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Försörjningsstöd lämnas enligt 4 kap. 3 § SoL för skäliga kostnader för: 

1. Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hy-
gien samt dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift. Enligt den s.k. 
riksnormen. 

2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackföre-
ning och arbetslöshetskassa. 

Figur B 1 Schematisk bild över rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

 
Källa: Socialstyrelsen 

 

Riksnormen 
Enligt 4 kap. 1 § SoL ska biståndet tillförsäkra den enskilde en skälig levnads-
nivå. Varken lagtexten eller lagens förarbeten definierar begreppet skälig lev-
nadsnivå närmare. Vad som avses med skälig levnadsnivå kan inte fastställas en 
gång för alla, det måste bland annat bedömas med utgångspunkt i den tid och de 
förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever. Vad som är skälig levnads-
nivå ska alltså knytas till enskilda personers behov. 

I sin hjälp för skattning av skäliga kostnader för delarna enligt 4 kap. 3 § SoL 
punkt 1 finns en s.k. riksnorm vars storlek bestäms varje år av regeringen och ska 
återspegla en skälig konsumtionsnivå. Kostnadsberäkningarna i riksnormen åter-
speglar alltså en skälig konsumtionsnivå, varken en miniminivå eller lyxnivå. 
Beloppen ska täcka kostnader för de produkter som behövs i ett hushåll för att 
man på ett tillfredsställande sätt ska kunna klara vardagens behov. I beräkningar-
na ingår till exempel inte utgifter för presenter, kalas eller gäster, semester, alko-
hol, tobak eller spel. Beräkningarna innehåller ett visst sparutrymme för inköp 
eller ersättning av sällanköpsprodukter, till exempel en cykel till barn eller dyrare 
klädesplagg. Det innebär alltså att man under en tid ska ha kunnat spara en del av 
beloppet i riksnormsposten för att kunna köpa sällanköpsprodukter.19 

                                                        
19 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013-12-31 
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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 samt om 
vuxna är ensamstående eller sambor. 

Tabell B 4 Riksnormen för 2016, kronor per månad 
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor 

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	  	   1	  840	   2	  080	   1	  830	   2	  080	   2	  660	   3	  090	   3	  500	   3	  530	  
Utan	  lunch	  5	  dagar/vecka	  	   1	  710	   1	  900	   1	  650	   1	  830	   -‐	  	   -‐	  	   -‐	  	   -‐	  	  

Personliga kostnader vuxna, i kronor 
	   Ensamstående	   Sambos	  
Summa	  personliga	  kostnader	  	   2	  950	   5	  320	  

Kostnader hushåll, i kronor 
Antal	  personer	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Summa	  gemensamma	  hushållskostnader	  	   940	   1	  050	   1	  320	   1	  500	   1	  720	   1	  960	   2	  130	  

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje 
ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer. 
Källa: Socialstyrelsen 
 

Skäliga kostnader utanför riksnormen 
Kostnader under punkt 2 kallas ”Skäliga kostnader utanför riksnormen” och för 
dessa kostnader måste en individuell bedömning göras av vad som är skäligt för 
just det hushållet. I punkt 2 ingår kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, 
hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. 

 

Boendekostnader 
Socialnämnden bör vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad 
utgå från den enskildes faktiska kostnad och behov av boende. Utgångspunkten 
vid bedömningen av vad som är skälig boendekostnad bör vara vad en lågin-
komsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Vad som är skäliga 
boendekostnader och skälig boendestandard kan dock variera beroende på den 
enskildes situation och i vilket skede i livet han eller hon befinner sig. Vid beräk-
ningen av den faktiska boendekostnaden för en hyreslägenhet bör hyran inklusive 
uppvärmning och obligatoriska avgifter beaktas. Om socialnämnden bedömer att 
behovet av ekonomiskt bistånd blir längre än tre sammanhängande månader, bör 
nämnden kunna pröva om den faktiska boendekostnaden är skälig. I prövningen 
bör, vid beaktande av en skälig levnadsnivå, hänsyn tas till att den enskilde kan 
byta till en billigare bostad eller på annat sätt kan sänka boendekostnaden.20 

Enligt Försäkringskassans vägledning för bostadsbidrag till barnfamiljer och 
ungdomar ska kostnaden för uppvärmning ingå i bostadskostnaden i det fall upp-

                                                        
20 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013-12-31 
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värmning inte ingår i den avtalade hyran (s.k. kallhyra). Detta gäller även even-
tuella kostnader för varmvatten, vattenförbrukning och sophämtning.21 

Pensionsmyndigheten ger ut föreskrifter om uppskattning av kostnader för en 
bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskost-
nad.22 

 

Hemförsäkring 
Den biståndssökande har rätt till bistånd för en skälig kostnad för hemförsäkring. 
En skälig kostnad kan vara priset på orten för en hemförsäkring, som är baserad 
på normalt lösöresbelopp för den biståndssökandes typ av bostad och antal per-
soner boende i bostaden.  

Konsumentverket tog 2013 fram kostnaden för hemförsäkring för olika hushålls-
storlekar utifrån om hushållet bor i en storstad, mellanstor stad eller mindre 
tätort.23 Utredningstjänsten har utifrån Konjunkturinstitutets prognos från mars 
201624 över KPI räknat om Konsumentverkets kostnader till 2016 års priser. 

Tabell B 5 Kostnad för hemförsäkring, 2016*, kronor per månad 
Antal	  personer	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	  
Storstad	   141	   151	   161	   181	   191	   211	   221	  
Mellanstor	  stad	   90	   101	   111	   121	   131	   141	   151	  
Mindre	  tätort	   80	   90	   90	   101	   101	   111	   121	  
* 2013 års kostnader uppräknat med KPI 2016. 
Källa: Konsumentverket, Konjunkturinstitutet och utredningstjänstens beräkningar 
 

Hushållsel 
Socialtjänsten måste göra en individuell bedömning av vad som är skäligt för just 
den biståndssökande. Eftersom elpriset varierar mycket mellan regioner och elbo-
lag är det nödvändigt att känna till det elpris som gäller hos den egna leverantö-
ren (fast pris och rörlig kostnad) för att få fram en skälig kostnad. 

Enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter beräknas en schabloniserad kostnad för 
en bostads hushållsel till 4,17 kronor per kvadratmeter bostadsyta och månad, 
dock högst till 500 kronor i månaden.25 

 

                                                        
21 Försäkringskassan, Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar, Vägledning version 10, beslu-

tad 2016-04-06 
22 Pensionsmyndigheten, Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11) 

om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräk-
ning av bostadskostnad, PFS 2015:6, november 2015 

23 Konsumentverket, Konsumentverkets beräkningar av referensvärden – för några av hushållens 
vanligaste utgiftsområden, rapport 2013:4 

24 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget, mars 2016 
25 Pensionsmyndigheten, Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11) 

om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräk-
ning av bostadskostnad, PFS 2015:6, november 2015 
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Övriga boendekostnader 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av kostnader för en bostads 
uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad används 
vid beräkning av bostadskostnad i samband med prövning av rätt till bostadstill-
lägg och äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken. Notera att dessa 
föreskrifter avser stöd till pensionärer och att kostnaderna för en barnfamilj troli-
gen skiljer sig från dessa schabloner, hur mycket är dock svårt att uppskatta. Ut-
redningstjänsten har dock inga bättre underlag för att skatta dessa kostnader och 
använder sig därför av dessa. 

Enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter beräknas en schabloniserad kostnad för 
uppvärmning (om den inte ingår i hyran) utifrån geografiskt läge och uppgår 
2016 till 168-197 kronor per m2 bostadsyta och år beroende på geografisk zon26. 
Varmvattenkostnaden (om den inte ingår i hyran) beräknas schablonvis till 55 
kronor per kvadratmeter bostadsyta och år. Om den avtalade hyran eller fast-
ställda årsavgiften för en bostad inte omfattar kostnader för uppvärmning av bo-
staden men däremot avgift för uppvärmning av varmvatten, ska avdrag från 
schablonen göras med 55 kronor per kvadratmeter bostadsyta och år. Kostnader 
för en bostads vattenförbrukning som inte ingår i den avtalade hyran respektive 
fastställda årsavgiften beräknas schablonvis till 47 kronor per kvadratmeter bo-
stadsyta och år. Kostnader för sophämtning som inte ingår i den avtalade hyran 
respektive fastställda årsavgiften beräknas schablonvis till 18 kronor per 
kvadratmeter bostadsyta och år.27 

 

Medlemsavgift i fackförbund och a-kassa 
Även kostnader för medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa ingår i 
posten ”Skäliga kostnader utanför riksnormen”. 

                                                        
26 Zon I (1 231 kr/m2 och år) Jämtlands län, Dalarnas län: Malungs och Älvdalens kommuner, 

Norrbottens län, Värmlands län: Torsby kommun, Västerbottens län utom Nordmalings, Roberts-
fors och Umeå kommuner, Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner. Zon II (1 213 
kr/m2 och år) Gävleborgs län, Dalarnas län utom Malungs och Älvdalens kommuner, Värmlands 
län utom Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns, Säffle och Torsby kom-
muner, Västerbottens län: Nordmalings, Robertsfors och Umeå kommuner, Västernorrlands län 
utom Sollefteå och Ånge kommuner, Västmanlands län: Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs 
kommuner, Örebro län: Hällefors, Karlskoga, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner, 
Zon III (1 100 kr/m2 och år) Hallands län: Hylte kommun, Jönköpings län, Kalmar län utom 
Borgholms och Mörbylånga kommuner, Kronobergs län, Stockholms län, Södermanlands län, 
Uppsala län, Värmlands län: Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns och 
Säffle kommuner, Västmanlands län utom Fagersta, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner, 
Västra Götalands län utom Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Par-
tille, Orusts, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kom-
muner, Örebro län utom Hällefors, Karlskoga, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner, 
Östergötlands län. Zon IV (1 050 kr/m2 och år) Blekinge län, Gotlands län, Hallands län utom 
Hylte kommun, Kalmar län: Borgholms och Mörbylånga kommuner, Skåne län, Västra Götalands 
län: Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Partille, Orusts, Sotenäs, 
Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner. 

27 Pensionsmyndigheten, Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens föreskrifter (2014:11) 
om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräk-
ning av bostadskostnad, PFS 2015:6, november 2015 
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Här bör, enligt Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten, den enskildes faktiska 
kostnader för avgifter till fackförening och arbetslöshetskassa ersättas. Men den 
biståndssökande ska i första hand ansöka om att få avgiften helt eller delvis ned-
satt hos fackförbundet/a-kassan.28 

Avgiften till arbetslöshetskassan i april 2016 varierade mellan 85 kronor per må-
nad (Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa) till 155 kronor per månad 
(Skogs-, trä- och grafiska branschens a-kassa). I genomsnitt var avgiften 119 
kronor per månad. Unionens a-kassa hade avgiften 112 kronor per månad, Kom-
munals a-kassa 105 kr/mån, IF Metalls a-kassa 116 kr/mån, Handels a-kassa 120 
kr/mån och Visions a-kassa 115 kr/mån.29 

 

Etableringsersättning 
I december 2015 fick 46 700 personer etableringsersättning inkl. etableringstil-
lägg och bostadsersättning och de fick i genomsnitt 7 145 kronor under december 
2015. 

Den som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Etableringsersättningen är 
en ersättning som ges till individen. För att få ersättningen ska personen tillsam-
mans med Arbetsförmedlingen, ha utarbetat en etableringsplan. En etablerings-
plan ska innehålla aktiviteter som ska stödja personen så att den så snabbt som 
möjligt lär sig svenska, får ett arbete och klarar sin försörjning. 

För att få etableringsersättning ska man ha fyllt 20 år men inte 65 år. Man ska ha 
uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting eller skyddsbehövande.30 Ersätt-
ningens storlek beror på omfattningen på etableringsplanen. Man får ersättning 
för fem dagar per kalendervecka. Om man deltar i en etableringsplan på heltid får 
man 308 kronor per dag. Om man deltar i en etableringsplan på deltid reduceras 
ersättningen. Maximalt kan etableringsplanen och därmed etableringsersättning-
en omfatta 24 månader.31 

Den som har rätt till etableringsersättning kan få etableringstillägg om man har 
barn som bor hemma. Familjen får 800 kronor per månad för barn som inte har 
fyllt 11 år och 1 500 kronor för barn som har fyllt 11 år. Etableringstillägg kan 
betalas ut för maximalt tre barn. Om den sökande har fler än tre barn räknas de 
äldsta barnen och en familj kan få maximalt 4 500 kronor i etableringstillägg per 
månad.32 

De personer som bor ensamma i en egen bostad och har höga hyreskostnader, 
kan ansöka om bostadsersättning. Bostadsersättningen är lika mycket som hyran 
minus 1 800 kronor. Man kan inte få bostadsersättning för den hyra som översti-

                                                        
28 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013-12-31 
29 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), Statistikdatabas 
30 Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
31 Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 
32 Försäkringskassan, Etableringsersättning, Faktablad, januari 2016 
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ger 5 700 kronor. Man kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning. Om 
personen får bostadsbidrag räknas det av från hyreskostnaden.33 Barnfamiljer kan 
i stället för bostadsersättning få bostadsbidrag enligt ordinarie regler. 

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning är skattefria. 

Etableringstillägget kan reduceras eller tas bort i de fall där familjer samtidigt får 
underhållstöd. Om familjen får underhållstöd för fler än två barn får man lägre 
etableringstillägg. Får familjen underhållsstöd för tre barn får familjen endast 
etableringstillägg för de två äldsta barnen. Får familjen underhållsstöd för fyra 
eller fem barn får familjen etableringstillägg för det äldsta barnet. Får familjen 
underhållsstöd för sex barn eller fler kan familjen inte få något etableringstillägg, 

Tabell B 6 Underhållsstöd och etableringstillägg 
Om	  underhållsstöd	  beviljas	  för	   …	  betalas	  etableringstillägg	  ut	  för	  

1-‐2	  barn	   barnet	  eller	  båda	  barnen	  	  
3	  barn	   de	  2	  äldsta	  barnen	  	  
4-‐5	  barn	   det	  äldsta	  barnet	  
6	  eller	  fler	  barn	   0	  barn	  	  
Källa: Försäkringskassan  

 

                                                        
33 Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare 
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