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Skatteomläggningens effekter på ersättningar till familjehem, 
kontaktpersoner/familjer och feriehem                        
 
Svenska Kommunförbundet har i cirkulär 1987:30 lämnat rekommendationer 
och förslag på beräkning av ersättningar till familjehemmen. Ersättningen består 
av två delar, arvode respektive 
omkostnadsersättning m m. 
 
I cirkulär 1985:36 lämnas rekommendation angående ersättningar till feriehem. 
Rekommendationen angående ersättningar till 
kontaktpersoner/familjer återfinns i cirkulär 1987:43. 
 
Arvodet - skattepliktig ersättning 
 
Arvodet utgör ersättning för arbetsinsatsen och är i sin helhet skattepliktig. I 
ovan nämnda cirkulär lämnar Svenska Kommunförbundet förslag på hur 
arvodet kan beräknas. 
 
Bestämmelserna om omkostnadsersättning t o m 1990 
 
Enligt Kommunförbundets rekommendation utgår omkostnadsersättning enligt 
tablån nedan. 
 
Rekommenderad omkostnadsersättning inkl allmänna barnbidrag 
 
Ålder      Livsuppehälle Bostad      Högsta skattefria belopp 
           kronor % kronor  %   kronor   % 
 
0 -  6 år  1 610 65 620     25  3 220    130 
7 - 12 år  1 980 80 620     25  3 715    150 
3 - 17 år  2 350 95 620     25  4 210    170 
 
Kommuner som betalat ut omkostnadsersättning enligt förbundets 
rekommendation skall ej lämna kontrolluppgift på beloppet. Familjehemmet 
skall ej heller ta upp beloppet i sin deklaration. 
 
På omkostnadersättning som varit högre än rekommendationen gäller att 
kommunen skall lämna kontrolluppgift på hela beloppet. 
 
Familjehemmen får i sin tur yrka avdrag i sin deklaration. De skall då kunna 
styrka samtliga avdrag med kvitton. 
 
Motsvarande bestämmelser gäller även ersättningar till feriehem och 
kontaktpersoner/familjer. 
 
Omkostnadsersättningen fr o m 1991 - skattepliktig och avdragsgill 
 



Omkostnadsersättningen kommer från och med 1991 att utgöra en skattepliktig 
inkomst. Den rekommenderade omkostnadsersättningen beräknas enligt 
samma grunder som hittills. 
 
Riksskatteverket 
 
Riksskatteverket kommer att utfärda rekommendationer till 
taxeringsmyndigheterna angående vilka avdrag som skall medges beträffande 
omkostnadsersättningar. 
 
Överläggningar har i denna del förekommit mellan Svenska Kommunförbundet 
och Riksskatteverket. Från och med 1991 kommer följande att gälla. För 
omkostnadsersättning som utbetalts med högst de belopp som framgår av 
Svenska Kommunförbundets rekommendationer skall ett avdrag med 
motsvarande belopp godtagas. Sådant avdrag behöver inte styrkas med kvitton. 
Omkostnadsersättning enligt rekommendation kvittas således mot ett lika stort 
avdrag. När det gäller nivån på omkostnadsersättningen är Svenska 
Kommunförbundet och Riksskatteverkets rekommendationer identiska. 
 
I de fall omkostnadsersättning utbetalats med högre belopp än 
rekommendationen skall den skattskyldige med kvitton kunna styrka de 
utgifter de yrkar avdrag för. 
 
Lokala skattemyndigheten besvarar i övrigt frågor avseende beskattning av 
omkostnadsersättningar. 
 
Uppgift för kommunerna 
 
Kommunerna skall fr o m 1991 till följd av skatteomläggningen lämna 
kontrolluppgift på utbetald omkostnadsersättning. Preliminärskatt skall inte 
dras från sådan ersättning. Det skall heller inte erläggas några arbetsgivar- och 
sociala avgifter baserade på 
omkostnadsersättningen. I de fall högre omkostnadsersättning har utbetalts för t 
ex höga reskostnader för kontakt med biologiska föräldrar skall kommunerna 
genom intyg till den skattskyldige styrka detta. 
 
Den skattskyldige 
 
Den skattskyldige skall ta upp erhållen omkostnadsersättning i sin deklaration 
och yrka avdrag med motsvarande belopp. I de fall omkostnadsersättning utgått 
med högre belopp än vad som rekommenderats av Svenska Kommunförbundet 
måste den skattskyldige styrka sina utgifter med kvitton för att avdraget skall 
medges. I denna del gäller således detsamma som hittills. 
Omkostnadsersättningen utgör heller ej grund för sjukpenning, 
pensionsförmåner och dylikt. 
 
I de fall en högre omkostnadsersättning utbetalats som ersättning för t ex höga 
reskostnader för kontakt med biologiska föräldrarna skall socialtjänsten genom 
intyg styrka detta. Intyget skall den skattskyldige lämna tillsammans med sin 
deklaration. 
 
Feriehem och kontaktpersoner/familjer 
 
Omkostnadsersättning till feriehem och kontaktpersoner/familjer hanteras av 
kommunen på samma sätt som för familjehemmen. Den skattskyldige yrkar 
sedan avdrag i sin deklaration med ett belopp som motsvarar 
omkostnadsersättningen. 
 
Översyn av ersättningar till familjehemmen 
 



Svenska Kommunförbundet har för avsikt att revidera sina förslag och 
rekommendationer avseende ersättning till familjehemmen. Revideringen 
beräknas vara klar till halvårsskiftet 1991. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av sekreterare Margareta 
Erman telefon 08-772 43 23. 
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