
Ekonomisk ersättning 

För uppdraget som jour- och familjehem erhåller ni ekonomisk ersättning i två 

delar.  

Arvode 

Arvodet är den ersättning som ni som jour- och familjehem får för uppdraget ni 

utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst som beskattas som inkomst av tjänst. 

Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande, men berättigar inte till 

tjänstepension eller A-kassa. Uppdraget som jour-/familjehem är heller inte 

semestergrundande. Om uppdraget kräver att någon i familjehemmet är hemma 

på heltid kan det finnas en möjlighet att A-kassan ser den tiden som 

”överhoppningsbar”. Detta behöver då kontrolleras med A-kassan i förväg.  

Arvodet varierar med uppdraget, vad som krävs vid varje enskild placering. 

Humana gör avdrag för preliminärskatt samt betalar lagstadgade avgifter. 

Om du som jour-/familjehemsförälder blir sjuk så kontaktar du själv 

Försäkringskassan, då det inte råder något anställningsförhållande mellan dig 

som familjehem och Humana, utan det är ett så kallat uppdragsavtal. 

Omkostnadsersättning 

Omkostnadsersättningen ska täcka alla de utgifter som ni har för det placerade 

barnet/ungdomen. Det gäller; mat, hygienartiklar, kläder, fickpengar 

telefonkostnader, fritidsaktiviteter mm. 

När barnet/ungdomen placeras ska hen vara grundutrustat med kläder 

anpassade för årstiden.  

Omkostnadsersättningen bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 

riktlinjer. SKR:s beräkningar bygger på de beräkningar som Konsumentverket 

gjort gällande kostnader för barn i olika åldrar. Nivån är dock satt högre med 

tanke på att placerade barn ofta har eftersatta behov inom de områden som 

ersättningen ska täcka. SKR:s riktlinjer gällande omkostnadsersättningen består 

av två delar, en fast, schablonmässigt beräknad grundkostnad och en 

individuellt beräknad tilläggskostnad. Om barn- eller studiebidraget betalas ut  

 

 

 

 

 

 

 



till jour-/familjehemmet så kommer omkostnadsersättningen minskas med 

motsvarande summa. Rätten till flerbarnstillägg gäller inte för familjehem. 

Det här ska grundkostnaden täcka 

• livsmedel 

• kläder (ska även täcka sparande till dyrare inköp) 

• personlighygien (tex tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning) 

• fickpengar 

• förbrukningsvaror (tex tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper) 

• möbler 

• tv och telefoni 

• resor och aktiviteter 

• ökad förbrukning av el och vatten 

• normalt slitage på möbler. 

Det här är exempel på tilläggskostnader 

Barnets individuella behov kan göra att du har kostnader utöver det som ingår i 

grundkostnaden. Dessa läggs på grundkostnaderna och betalas ut månatligen 

som omkostnad. Om ni erhåller tilläggskostnader behöver det, enligt 

Skatteverket, finnas ett skriftligt underlag som påvisar vilka tilläggskostnader ni 

har. Detta underlag beräknas av er konsulent. Exempel på sådana 

tilläggskostnader är 

• barnomsorgsavgift eller skolbarnomsorgsavgift 

• resor till föräldrar eller andra närstående 

• specialmat 

• glasögon eller linser 

• dyrare fritidsaktiviteter 

• semesterresor 

• färdtjänst.  

Extra omkostnad 

En del familjehem kan behöva extra omkostnadsersättning, utöver de belopp 

som ingår i grundkostnaden och tilläggskostnaden. Det kan till exempel ske vid 

oförutsedda händelser eller om barnet behöver något extra. Beviljad extra 

omkostnad utbetalas som ett engångbelopp mot kopia på kvitto. Originalkvittot 

spar ni hos er. Innan inköp behöver ni alltid samråda med er konsulent.  

 

 

 

 

 



Viktig information gällande skatteregler 

Var observanta på att ni betalar skatt enligt rätt skattetabell. Det kan vara bra 

att lämna en jämkningsansökan om du till exempel har fler än en arbetsgivare, 

 eftersom det är en vanlig orsak till kvarskatt. Det beror på att den som betalar 

ut huvudinkomsten gör skatteavdrag enligt tabell för just den inkomsten. Övriga 

utbetalare ska dra av 30 procent i skatt och då kan skatteavdraget totalt sett bli 

för lågt. Jämkningsansökan gör hos Skatteverket.  

På Skatteverkets hemsida finns speciell information till familjehem. Nedan är en 

sammanfattning av Skatteverkets information.  

Jour-/familjehemmet får göra avdrag i sin deklaration för den del av 

omkostnadsersättningen som överstiger 5000 kronor per år. Dock godkänner 

Skatteverket endast skatteavdrag på omkostnadsersättning enligt följande: 

Grundkostnader max: 

105 % av prisbasbeloppet för barn 0-12 år.  

120 % av prisbasbeloppet för barn 13-19 år.  

Tilläggskostnader (inklusive grundkostnader) max: 

150 % av prisbasbeloppet för barn 0-12 år. 

170 % av prisbasbeloppet för barn 13-19 år.  

För att Skatteverket ska godkänna avdrag med tilläggskostnader behöver det 

finnas ett skriftligt underlag på denna beräkning. Denna görs tillsammans med 

er konsulent i inledningen av placeringen.  

Extra omkostnadsersättning: 

Undantagsvis kan det behövas extra omkostnadsersättning, utöver de belopp 

som ingår i grundkostnaden och tilläggskostnaden. Det kan till exempel ske vid 

oförutsedda händelser eller om barnet behöver något extra. Du som familjehem 

behöver ett kvitto och ett skriftligt underlag som motiverar inköpet för att den 

extra ersättning du har fått ska räknas som en omkostnadsersättning. Om den 

inte räknas som en omkostnadsersättning kan du inte göra avdrag för den extra 

ersättningen. Du kan inte få extra omkostnadsersättning för till exempel resor 

eller hyra. Det är kostnader som grundkostnaden och tilläggskostnaderna ska 

räcka till.  

Fakturering 

Ibland önskar familjehem att få fakturera Humana istället för att ta emot arvode 

och omkostnad. Detta är något som inte är förenligt med 

Socialtjänstförordningen. Även Skatteverket gör ett förtydligande på sin hemsida 

att familjehemsuppdrag är personligt och inte kan betraktas som 

näringsverksamhet. För mer information hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.  

 


