
   Datum    1(5) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Årholmen, 2023-01-10, klockan 10:00 
 
Ordinarie 
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) 
Maria Sörkvist (C) 
Glenn Patriksson (S) 
Josef Lind (M) 
Ulf Sjölinder (KD) 
 
Ersättare 
Eva Skoglund (S) 
Ina Salmonson Olsvik (M) 
Elise Norberg Pilhem (V) 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Utbildning och information i samband 

med ny mandatperiod 
KS/2023:23 E. Werling 

Söderoos, H. 
Bernmar, A-K. 
Jansson Argani 

2. Riktlinjer för bedömning av extra 
omkostnadsersättning 

KS/2023:12 A-K. Jansson 
Argani 

3. Sektorchef informerar Utskottet för 
omsorg 2023 

KS/2023:19 L. Gardtman 

4. Ordförande informerar Utskottet för 
omsorg 2023 

KS/2023:20  

 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Britt-Marie Andrén Karlsson Helena Arvedahl 
Ordförande   Sekreterare 
 
 

 
Utbildning och information i samband med ny mandatperiod, KS/2023:23,  



   Datum    2(5) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för omsorg  

 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
  



   Datum    3(5) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning, KS/2023:12,  
 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
Att anta riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård enligt 
bifogat dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger kommuner rekommendationer för bedömning av 
ersättning av arvoden och omkostnader i samband med familjehemsvård. 
Orust kommun har tidigare inte haft någon riktlinje för extra omkostnadsersättning, ersättning 
som går utöver den ordinarie omkostnadsersättningen, utan bedömning har gjorts från fall till 
fall. Syftet med riktlinjen är att få en mer likvärdig bedömning där denna riktlinje ligger till grund 
då behov finns av extra omkostnadsersättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
  



   Datum    4(5) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Sektorchef informerar Utskottet för omsorg 2023, KS/2023:19,  
 
  



   Datum    5(5) 
  2023-01-03  
 
 
Utskottet för omsorg  

 
 
Ordförande informerar Utskottet för omsorg 2023, KS/2023:20,  
 



   Datum Diarienummer 1(1) 
  2023-01-02 KS/2023:12 
 

 

 
Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334280 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

 
 
Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
Att anta riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård 
enligt bifogat dokument. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger kommuner rekommendationer för 
bedömning av ersättning av arvoden och omkostnader i samband med familjehemsvård. 
Orust kommun har tidigare inte haft någon riktlinje för extra omkostnadsersättning, 
ersättning som går utöver den ordinarie omkostnadsersättningen, utan bedömning har 
gjorts från fall till fall. Syftet med riktlinjen är att få en mer likvärdig bedömning där 
denna riktlinje ligger till grund då behov finns av extra omkostnadsersättning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-02 
Bilaga riktlinjer 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
 
 
ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 
 
 
Anna-Karin Jansson Argani 
Enhetschef IFO, Barn och unga



  
 

Orust kommuns riktlinjer för bedömning av 

extra omkostnadsersättning vid familjehemsvård:  

Omkostnadsersättning enligt SKR:s riktlinjer 2023: 

 
 

Om familjehemmet ersätts med högsta omkostnadsersättning enligt SKR:s 
riktlinjer, så är huvudregeln att ingen extra omkostnadsersättning utbetalas.  

I grundkostnad ingår kostnader för barnets uppehälle och del i de gemensamma 
hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, 
personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, 
textilier, TV, telefon, och normal slitage.  

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad, 
vilket innebär att placeringen inte medför högre boendekostnad eller högre hyra. 
Hänsyn har tagits till att familjehemmet får ökad förbrukning av el, vatten och 
normalt slitage.  

Vid fråga om inköp av större saker exempelvis cykel, moped, eller dator behöver 
individuell bedömning göras, där hänsyn tas till övriga tillgångar som barnet har.  

Enhetschef har delegation på att bevilja kostnader upp till 5000 kr. Vid högre 
kostnad krävs beslut av sociala myndighetsnämnden.  

Riktlinjer för extra ersättning placerade barn: 
Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 



Grundutrustni
ng (möbler) 
vid 
nyplacering 

Säng, byrå/garderob, 
bokhylla, skrivbord, 
inredning 
 
 
 
 
 
 
 
Kläder, grundutrustning 
efter säsong. 
 
 
Leksaker ute och inne.  
 
 
Säkerhetsutrustning, 
exempelvis 
säkerhetsgrind.  

 Max. 5000 kr vid 
beslut från 
enhetschef. Vid 
högre kostnad 
beslutas detta av 
sociala 
myndighetsnämn
den.  
 
Max 2500 kr 
(högst 
motsvarande två 
barnbidrag).  
 
Prövas 
individuellt 
 
 
Max 650 kr 

Barnomsorg Barnomsorgsavgift  Extra omkostnad om 
familjehemmet  
inte har högsta 
omkostnadsersättning. 

Glasögon/lins
er 

Kostnad för 
synundersökning, 
glasögon, linser 

Kostnad för 
glasögonbågar/l
inser – 
Landstinget 
utbetalar bidrag 
för barn upp till 
19 år.  

Prövas 
individuellt 

Fritid Fritidsaktiviteter: Extra 
omkostnad utbetalas för 
kostnader för 

 Prövas 
individuellt 
 
 



fritidsaktiviteter (avgifter, 
utrustning etc).  
 
 
Lägervistelse: Extra 
omkostnad för 
lägervistelse – 
Socialsekreterare 
bedömer behovet.  
 
 
Cykel: Extra omkostnad 
för cykel. Lås, pump eller 
andra tillbehör ingår i 
den löpande 
omkostnadsersättningen.  

 
 
 
Prövas 
individuellt 
 
 
 
 
2000 kr för 
barncykel inkl. 
hjälm. 
2500 kr för 
vuxencykel inkl. 
hjälm 

Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 

Resor Umgänge: extra 
omkostnad vid resor över 
10 mil/mån.  
 
Sjukresor: Extra 
omkostnad kan utgå då 
det handlar om en 
regelbunden behandling. 
Tenderar kostnaden att 
dra iväg, ta frågan i 
gruppen, förslagsvis efter 
4 besök.  
 
Sjukresor i ”normal 
omfattning” ingår i den 
löpande 

 18,50 kr/mil 
enligt 
skatteverkets 
reglemente.  
 
Barn och 
ungdomar till och 
med 19 år 
betalar ingen 
egenavgift vid 
sjukresa. De har 
alltid rätt att ha 
med sig en 
följeslagare utan 
kostnad och utan 



omkostnadsersättningen. 
Familjehemmet 
uppmanas att söka 
reseersättning inom 
sjukvården. 
 
 
 
Semesterresor (inrikes 
eller utrikes):  
 
 
 
 
 
Pass och behövliga 
vaccinationer – extra 
omkostnad 
 
 
Fritidskort för ungdomar: 
extra 
omkostnadsersättning. 
 
 
 
 
Handledning, 
temakvällar, utbildning, 
besök på socialkontor 
 
 
 

reseintyg från 
vårdgivare.  
 
 
 
 
 
Extra omkostnad 
som överstiger 
5000 kr/år är 
enligt 
nämndbeslut. Är 
kostnaden 
mindre än 5000 
kr/år, fattar 
enhetschef 
beslut. 
 
 
400 kr 
 
 
Extra omkostnad enligt 
lokala taxor, om 
familjehemmet inte har 
högsta 
omkostnadsersättning. 
 
 
Ingen extra 
omkostnads-
ersättning. 
 
 
 



Grundutbildning enligt 
”Ett hem att växa i”. 

Extra ersättning 
med 1000 
kr/tillfälle och 
hushåll, om det är 
under 
familjehemmets 
arbetstid.  

Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 

Dator Inköp av dator, där det 
ingår virusprogram eller 
andra program och 
försäkring.  

 Max 3000 kr, 
men kan även 
prövas 
individuellt.  

Mobiltelefon Inköp av mobiltelefon, 
med tillhörande 
försäkring och simkort 
eller reparation av 
befintlig mobiltelefon.  
 

 Kostnad för inköp 
av surfplatta/ipad, 
beviljas ej.  

 
 Krav är att barnets 

mobiltelefon eller 
surfplatta/ipad 
skall vara 
försäkrad via 
separat försäkring, 
om de används 
under placeringen 
(befintlig eller 
inköp av ny 
mobiltelefon). 

 

  
 
Max 2000 kr 



 Kontantkort/abon
nemang ingår i 
den löpande 
omkostnadsersätt
ningen.  

Hälsa Medicinska skoinlägg: 
extra omkostnad då 
behovet fastställs genom 
läkarintyg.   
 
 
Allergiutrustning 
(exempelvis 
kvalstertäcke): extra 
omkostnad då behovet 
fastställs genom 
läkarintyg.  
 
 
Hemutrustning som 
krävs för medicinska 
åkommor, extra 
omkostnad då behovet 
fastställs genom 
läkarintyg. 
 
 
 

 Prövas 
individuellt, om 
högkostnadsskyd
d inte är 
tillämpbart.  
 
 
Prövas 
individuellt.  
 
 
 
 
 
Prövas 
individuellt.  

Typ av 
ersättning: 

Det som ingår: Bidrag Kostnad 

Övrigt Körkort bil: ingen extra 
omkostnadsersättning, 
familjehem uppmanas 
att spara löpande under 

  
 
 
 



placeringen och skall stå 
avtalet för 
familjehemmet.  
 
 
 
 
Körkort moped + inköp 
moped:   
Ingen extra 
omkostnadsersättning 
om moped inte är helt 
behövligt för att barnet 
ska kunna ta sig till 
skolan eller liknande.  
 
Konfirmation: Ingår i 
löpande 
omkostnadsersättning.  
 
Student: Kostnader för 
ex. bal, balkläder, 
examenskläder, mössa, 
skylt.  

 Vid långvariga 
placeringar ingår 
kostnaden i den 
löpande 
omkostnadsersätt
ningen. Har 
placeringen gjorts 
under de senaste 
tre åren, görs en 
individuell 

 
 
 
 
Prövas 
individuellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



bedömning efter 
diskussion i 
gruppen.  

 
 

Orust kommuns riktlinjer för bedömning av 

extra omkostnadsersättning vid insatsen kontaktperson/kontaktfamilj:  
 
Typ av ersättning Det som ingår Kostnad 
Särskild aktivitet Sommarland: entré, åkpass 

 
Liseberg/nöjesfält: entré, åkpass 
 
Badhus: entré 

Prövas individuellt 

 
Omkostnadsersättning kontaktfamilj: 

 
 
Omkostnadsersättning kontaktperson: 
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