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Sammanfattning
Om dagens system med radio- och TV-avgift ersätts av en individuell publicser
viceavgift genom skatteuppbörd kommer det även att påverka socialtjänstlagen.
Socialstyrelsen har inga synpunkter på val av finansieringsmodell för radio och
TV i allmänhetens tjänst, men vill betona att personer som idag får försörjnings
stöd inte bör drabbas negativt av eventuella förändringar i finansieringen.
Socialstyrelsen vill också betona vikten av att säkerställa att samtliga medbor
gare har möjlighet att ta del av information, inte minst ur ett demokratiperspek
tiv.
Utredningen föreslår förändringar i 4 kap. 3 § och 8 kap. 7 § socialtjänstlagen
(200 I :453). Förändringarna innebär att nuvarande skrivelser där radio- och TV
avgift ingår i uppräkningen om vad som ska anses ingå i försörjnings stödets skä
liga kostnader (4 kap. 3 §) respektive vad minimibeloppet ska täcka (8 kap. 7 §)
stryks. TV-avgiften ska därmed i framtiden inte ingå i beräkningen av försörj
ningsstödet.

Försörjningsstödet
Ekonomiskt bistånd är det begrepp som täcker all ekonomisk hjälp enligt social
tjänstlagen och det är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Försörjningsstöd är
en del av det ekonomiska biståndet och avser de vanligaste och regelbundet åter
kommande levnadskostnaderna och definieras i 4 kap. 3 § socialtjänstlagen
(200 I :453 ).
Försörjningsstödet består dels av en norm för kostnader för livsmedel, kläder och
skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, tele
fon och TV-avgift. Dels av skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor,
hemförsäkring och liknande.
När det gäller normen beslutar regeringen varje år om en skälig nivå genom
riksnormen i socialtjänstförordningen (2001 :937). Beloppen som ingår i riksnor
men grundar sig på pris- och konsumtionsundersökningar som utförs av Konsu
mentverket.
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I dagsläget ingår en summa i riksnormen, dock inte preciserad, för att tillgodose
behovet av att kunna betala TV-licensen. Vid beräkningen av försörjningsstöd är
det nettoinkomsten som man tar hänsyn till.
Om systemet för TV-avgift ändras så att det i stället blir en skatt innebär det att
det inte längre är en kostnad som personer med försö1jningsstöd behöver betala.
Försörjningsstödets uppgift är att tillgodose behov som inte kan tillgodoses på
annat sätt. Socialstyrelsens bedömning är att förslaget inte påverkar försörjnings
stödsmottagares tillgång till TV och radio i allmänhetens tjänst och att det där
med är rimligt att anpassa riksnormen om kostnaden för TV-avgift försvinner.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Ola Billger. Föredragande
har varit utredaren Sofia Hallgren.
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