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Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL
Detta cirkulär ersätter cirkulär 1987:43 avseende ersättningar till kontaktfamiljer som en insats enligt socialtjänstlagen.
Svenska Kommunförbundet lämnar, till vägledning för socialnämnderna,
rekommendationer avseende arvode och omkostnadsersättningar till kontaktfamiljer.
Insatsen kontaktfamilj är en betydelsefull insats i det förebyggande arbetet
inom framför allt barn- och ungdomsvården. Majoriteten av dem som beviljas insatsen är barn till ensamstående mammor. Syftet med insatsen är att
barnen skall få stöd och stimulans i sin utveckling och bli delaktiga i ett vardagligt familjeliv samt att föräldern får hjälp och avlastning i föräldrarollen
och tid för egna behov.
Kontaktfamiljernas uppdrag är att bidra med en vanlig medmänsklig kontakt, vara en god förebild och bryta en social isolering. Det är inte meningen
att insatsen skall ersätta en professionell behandlingsinsats.
Insatsen beviljas vanligen för ett eller två veckoslut per månad och/eller under t.ex. sportlov, men kan även ges på annan tid.
Arvodet
Arvodet utgör ersättning för den insats och tid som uppdraget kräver. Det
utgår per vårddygn som 1/30 av vad som utbetalas till ett familjehem per
månad. Ersättningar till familjehem beskrivs i förbundets cirkulär 2002:98.
En vistelse som pågår från fredag eftermiddag till söndag kväll räknas som
2½ dygn.
Lördagar, söndagar, helgdagar samt dag före helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen hos kontaktfamiljen pågår sammanhängande i mer än 14
dagar utbetalas dubbelt arvode endast inom ramen för de första 14 dagarna.
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Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen skall ersätta kontaktfamiljen för den merkostnad
som följer med uppdraget. Ersättningen skall täcka barnets kost och logi, aktiviteter samt gemensamma hushållsutgifter.
Omkostnadsersättningen är 1/30 av den omkostnadsersättning som utbetalas
per månad till familjehem.
För barn upp t.o.m. 12 år utgör den 105 % av för året gällande prisbasbelopp.
För barn i åldern 13 t.o.m. 19 år utgör den 120 % av för året gällande prisbasbelopp. Vid speciella kostnadsdrivande behov kan nivåerna höjas upp till
150 % respektive 170 %.
För år 2003 är omkostnadsersättningen för barn t.o.m. 12 år per vårddygn 115
kronor och för barn 13 t.o.m. 19 år per vårddygn 130 kronor. Beloppen har
avrundats till närmast högre fem kronor. Ingen dubblering sker av omkostnadsersättningen.
Utbetalning av ersättning
Ersättningen utbetalas till den person som är nämndens uppdragstagare
d.v.s. den ena eller båda i kontaktfamiljen efter deras önskemål.
Arvodet och omkostnadsersättningen betalas endast ut till enskilda personer.
Kommunen kan inte betala ut ersättningarna till en kontaktfamiljs bolag
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