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Riktlinje- Ersättningar till uppdragstagare i fa-
miljehemsvård  

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till Riktlinje - Ersätt-
ningar till uppdragstagare i familjehemsvård. 

Bakgrund 

Kalmar kommuns riktlinjer för ersättningar till familjehem är i behov av revi-
dering då SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har förtydligat sina re-
kommendationer gällande ersättningar till uppdragstagare samt att Skattemyn-
digheten från sin sida klargjort beskattningen av omkostnadsersättningen.  
 
Den huvudsakliga förändringen är att kommunen inte kan bevilja en generellt 
förhöjd omkostnadsersättning till alla uppdragstagare inom familjehemsvården. 
Alla beslut som går utöver grundnivån ska ha en individuell bedömning utifrån 
det placerade barnet. Enligt Kalmar kommuns tidigare riktlinjer har det utgått 
en generellt förhöjd omkostnadsersättning till dessa uppdragstagare. 
 
 
 
 
 
Minna Ljungberg Cecilia Frid 
Enhetschef Socialchef 
 
 
 
Bilagor: 
Riktlinje- Ersättningar till uppdragstagare i familjehemsvård 
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Riktlinje - Ersättningar till uppdragstagare i familje-
hemsvård 

Syfte 

Socialnämnden i Kalmar använder sig av Sveriges Kommuners och Landstings 
(SKL) rekommendationer när det gäller ersättningar till familjehem 
(www.skl.se). Syftet med denna riktlinje är att förtydliga vissa delar i SKL:s 
rekommendationer. 

Definitioner 

Följande begrepp i dokumentet definieras enligt följande: 
 

Familjehem 
 

Enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn 
och ungdomar för stadigvarande vård och fostran och vars verk-
samhet inte bedrivs yrkesmässigt 

Nätverkshem Familjehem som godkänts av socialnämnden utifrån att familjen 
ingår i barnets nätverk 

Jourhem Enskilt hem som är kontrakterat och som på uppdrag av social-
nämnden tar emot barn och ungdomar för tillfällig vård och fost-
ran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt 

Tillfällig familje-
hemsplacering  
 

Familjehem, ej kontrakterat, som tagit emot ett barn för tillfällig 
vård och fostran i avvaktan på att bedömning av barnets behov 
görs. 

 

Arvode 

Arvodet är en skattepliktig inkomst som beskattas som inkomst av tjänst. Ar-
vodet följer löneutvecklingen i vårdyrken och räknas om varje år. 

Förhandling  

Vid placering är det handläggande socialsekreterare på familjehemsenheten 
som informerar familjehemmet om Kalmar kommuns riktlinjer. Vid förhöjning 
av arvode utöver SKL:s riktlinjer prövas det av Sociala Utskottet.  

Kompensation för inkomstbortfall 

Vid de tillfällen som det bedöms att någon i familjehemmet bör vara 
hemma, ska den förlorade arbetsinkomsten ersättas.  
  

 Tidsbegränsad tjänstledighet 

Vid beräkning av kompensation för inkomstbortfall ska familjehemmet 
även ersättas för förlorad semesterersättning. Ersättningen betalas ut lö-
pande vid månadsutbetalning eller när behovet av ledighet uppstår. 

http://www.skl.se/
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 Spädbarn 

Vid placering av spädbarn kompenseras den ena familjehemsföräldern för 
inkomstbortfall från placeringens början fram till att barnet är 1,5 år och 
börjar i förskolan. För att gynna anknytning till båda familjehemsföräldrar-
na ska också den andre familjehemsföräldern ha möjligheten att stanna 
hemma under max 10 dagar i anslutningen till början av placering. 

Tillfälliga familjehem 

Arvode för tillfälliga familjehem följer SKL:s riktlinje för kontrakterade jour-
hem. 

Jourhem 

Arvode till kontrakterade jourhem fastställs enligt särskilt beslut. 

Nätverksplaceringar  

Arvode utgår till släkt- eller nätverkshem från och med det datum som det 
sociala utskottet beslutat om familjehemsplacering.   

Inackordering 

Då familjehemsplacerade barn påbörjar gymnasial utbildning på annan ort sker 
en minskning av arbetsinsatsen. Detta innebär också att en ny förhandling om 
arvodet ska ske. 
 

Omkostnad 

Grundkostnad 

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familje-
hemmet får när det tar emot ett barn i sin familj. Omkostnadsersättningen föl-
jer kostnadsutvecklingen genom koppling till prisbasbeloppet. 
 
SKL:s rekommendationer för omkostnadsersättning grundar sig på Konsu-
mentverkets beräkningar för en rimlig konsumtion för hushållens vanligaste 
utgiftsområden. Omkostnadsersättningen utgår från en åldersanpassad scha-
blon. 

Tilläggskostnader 

Socialnämnden i Kalmar använder Konsumentverkets underlag till budgetkal-
kyl för hushållens kostnader som vägledande i beräkningar om förhöjd nivå för 
omkostnadsersättning.  
 
Kostnader ska redovisas med kostnadsförslag och verifieras med kvitto. 

 
Vid placering i jourhem eller tillfälligt familjehem ligger det ekonomiska ansva-
ret i första hand kvar på biologiska föräldrar.  

Basutrustning till familjehem  

(gäller inte jourhem) 
 

I samband med en placering kan viss utrustning behövas. Detta kan beviljas 
som ett engångsbelopp efter lämnat kostnadsförslag. Högsta belopp är dock 16 
% av prisbasbeloppet. 
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Kostnader som inkluderas kan uppstå under första placeringsåret. Utrustning 
följer barnet vid flytt.  

Barnets utrustning  

När barnet kommer till familjehemmet/jourhemmet kan det sakna utrustning 
som kläder, leksaker eller fritidsutrustning. Det kan beviljas ett belopp på högst 
10 % av prisbasbeloppet för detta ändamål under första halvåret. 

Barnomsorg  

Kostnader för barnomsorgsavgifter beräknade enligt familjehemskommunens 
avgiftsberäkning ingår inte i omkostnadsersättningen utan utbetalas utöver 
ersättningsnivån. 
  
Familjehem inom Kalmar kommun har en barnomsorgsavgift som grundar sig 
på arvodesersättningen och kompensation för inkomstbortfall.  
 
Barn placerade i jourhem och barnomsorg i Kalmar kommun betalas ingen 
barnomsorgsavgift enligt överenskommelsen mellan förvaltningarna. Se rutin 
jourhemsplacering under kontorstid. 

Reseersättning 

Rimliga kostnader för resor utanför kommunen i samband med exempelvis 
umgänge, läkarbesök eller myndighetsbesök ska ersättas. De resor som före-
kommer regelbundet ska räknas in som fast tilläggskostnad. Uppstår behov av 
resor därutöver utgår en ersättning för detta med 1,85 kr/km mot en redovis-
ning. 
 
Vid jourhemsplacering ersätts kostnader för resor till skola, aktiviteter, um-
gängen och myndighetsbesök mot redovisat underlag.  
Med anledning av att det ofta ingår mycket transporter i uppdraget som kon-
trakterat jourhem utgår även en skattepliktig kilometerersättning till dessa upp-
dragstagare med 1,85 kr/km. 

Semesterresor 

Vid placering kan semesterresa bli aktuellt. Ersättning kan ske med högst 13 % 

av prisbasbeloppet per år. Vaccinationer ingår ej. 

Bilbarnstol 

Bilbarnstol kan under jourhemsplacering lånas från förvaltningen eller hyras 
per månad från lämplig leverantör. Kostnaden ersätts utöver grundersättning-
en. Samma ersättning gäller för familjehemsplaceringar.  

Medicin  

All receptbelagd medicin som inte ingår i läkemedelsförmånen ersätts utöver 
den löpande omkostnadsersättningen mot uppvisat kvitto. 

Glasögon  

Kostnadsförslag ska lämnas innan ersättning beviljas. Högsta godtagbara kost-
nad för bågar är 2 % av prisbasbeloppet. Vid behov av både glasögon och kon-
taktlinser görs individuell prövning utifrån kostnadsförslag. 
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Cykel  

Vid inköp av cykel kan nämnden bistå med bidrag upp till 7 % av prisbas-
beloppet. 

Moped 

Bidrag kan lämnas till inköp av moped, då detta är nödvändigt som transport-
medel exempelvis vid boende på landet, dock högst med 7 % av prisbasbelopp 
för en moped, klass I med 25 km/h och 14 % för moped, klass II, 45 km/h. 

Mopedkörkort  

För att lagligt få köra moped behöver ungdomen rustas med mopedkörkort. 
Bidrag beviljas till mopedkörkort med högst 10 % av prisbasbelopp  

Körkort 

Om det är möjligt ska familjehemmet hjälpa det placerade barnet med inskaf-
fandet av körkort. Kostnaderna bör om möjligt fördelas mellan barn, familje-
hem och socialnämnden. Bedömning görs individuellt och beslutas enligt dele-
gation. Eventuell ersättning från nämnden kan uppgå till högts 33 % av pris-
basbeloppet.  
Ersättningen kan utgå inom ramen av tre år.  

Dator/surfplatta/mobiltelefon 

När bedömning görs att barnet är i behov av en dator eller surfplatta/mobiltelefon 
kan bidrag ges. Högsta belopp är 8 % av prisbasbeloppet. 
Bidrag kan ges med minst tre års mellanrum för varje enhet. Vid skada och 
dylikt hänvisas till hemförsäkring.  

Student  

Placerade barn ska ha möjlighet att fira sin student/examensdag. Om behov 
finns kan extra omkostnadsersättning med 7 % av prisbasbelopp utbetalas i 
samband med kostnader för detta.  

 

Vårdnadsöverflytt 

Barnpension och efterlevandstödet efter vårdnadsöverflytt  

Efterlevandestöd dras från omkostnaden. Om barnet får ersättning utöver ef-
terlevandestödet rekommenderas vårdnadshavaren att spara detta till barnet.  
  
Om efterlevandestödet betalas retroaktivt kan den delen som utgått i omkost-
nadsersättningen under motsvarande tid, krävas åter från Pensionsmyndigheten 
(Begäran: Från socialnämnden – utbetalning för retroaktiv tid från Pensions-
myndigheteten) 

Arvode- och omkostnadsnivå efter vårdnadsöverflytt  

I samband med en vårdnadsöverflytt skrivs ett avtal (Ersättning efter vård-
nadsöverflytt). En långsiktig individuell beräkning görs då, och vårdnadshavar-
na kan därefter inte ansöka om extra kostnader.  
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