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Upphörande av utbetalning av extra omkostnadsersättning
Sammanfattning
Sedan 2008 har kommunen betalat ut en extra omkostnadsersättning på 130 kr per månad till
uppdragstagarna. Detta har gjorts i enlighet med de rekommendationer Sveriges kommuner
och landsting (SKL) tidigare gått ut med. Enligt SKL var syftet att kompensera
uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför.
SKL har i december 2018 beslutat om nya rekommendationer;
- Cirkulär 18:60 Ersättning familjehem
- Cirkulär 18:61 Ersättning kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, 2019
- Cirkulär 18:62 Ersättning kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt lagen (1993:387) om
särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, år 2019.
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kr per månad och
uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna
ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr
som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern, stödfamiljen eller
kontaktfamiljen/kontaktpersonen. Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut sådan
ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktig ersättning. Uppdragstagaren kommer
inte heller medges avdrag för ersättningen.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att följa SKL:s nya rekommendationer
vilket innebär att omkostnadsersättningen om 130 kr per månad och uppdragstagare tas bort
helt.

POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att den extra omkostnadsersättningen 130 kr per månad och
uppdragstagare familjehem, stödfamilj samt kontaktfamilj/person enligt SoL och LSS tas bort.

Bakgrund
Sedan 2008 har kommunen betalat ut en extra omkostnadsersättning på 130 kr per månad till
uppdragstagarna. Detta har gjorts i enlighet med de rekommendationer Sveriges kommuner
och landsting (SKL) tidigare gått ut med. Syftet var enligt SKL att kompensera
uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför.
SKL har i december 2018 beslutat om nya rekommendationer (cirkulär 18:60 Ersättning
familjehem, 18:61 Ersättning kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL 2019 samt
18:62 Ersättning kontaktfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2019). Cirkulären syftar till att
ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande
handläggningen av olika ärenden.
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kr per månad och
uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna
ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr
som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern, stödfamiljen eller
kontaktfamiljen/kontaktpersonen. Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut sådan
ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktig ersättning. Uppdragstagaren kommer
inte heller medges avdrag för ersättningen.
Av Skatteverkets information framgår följande (dnr 202 257343-18/111):
”Av SKL:s rekommendationer framgår att det utöver de rekommenderade
omkostnadsersättningarna även ska betalas en ersättning på 130 kr per månad och
uppdragstagare. Denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader
som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern.
Ersättningen är alltså inte avsedd att täcka kostnader som familjehemsföräldern har i sitt
uppdrag. Om uppdragsgivaren betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och
avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kan inte heller medges avdrag för
ersättningen. Ersättningen utgör pensionsgrundande inkomst för familjehemsföräldern,
eftersom den inte kan jämställas med en kostnadsersättning.”
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att följa SKL:s nya rekommendationer
vilket innebär att omkostnadsersättningen om 130 kr per månad och uppdragstagare tas bort
helt.
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