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Information rörande ersättningsskyldighet för placerade barn 

Ni får den här informationen därför att ert barn vårdas i ett annat hem än det egna 
föräldrahemmet. Enligt 8 kap l § Socialijänstlagen (SoL) är föräldrar skyldiga att i sådana fall 
bidra till kommnnens kostnader. 

Regler för hur ersättningsnivån ska rälmas ut beslaivs i Socialtjänstfårordningen 6 kap 2-4 §§. 
Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som för varje 
tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap 20 § socialförsäkringsbalken, föl' 
närvarande I 273 kr per månad och barn. Elt individuella ersättningsbelopp kan bli lägre, 
beroende på betalningsförmåga. 

Ersättningsskyldigheten gäller oberoende av om föräldern är vårdnadshavare föl' barnet eller 
inte. Berälmingen ska göras för var och en av föräldrarna även om de är sammanboende. 
Skyldigheten gäller för både frivilliga placeringar eller Socialtjänstlagen, likväl som för 
placeringar genomfårda enligt Lagen om vård av unga (LVU). 

Elt ersättningsbelopp bestäms utifrån bedömd betalningsfönuåga. Föl' att få ett 
berälmingsnnderlag kommer ert senaste taxeringsbeslut att hämtas in från skattemyndigheten. 
Beslut om betalningsnivå kommer sedan att sändas hem till er, med information om 
tillvägagångssätt föl' betalning. 
Om ni vid berälmingstillfållet erhåller forsörjningsstöd från Håbo kommnn, kommer ingen 
extra berälming att göras utöver den som föregått beslutet om f6rsöljningsstöd, utan ni 
kommer automatiskt att bli betalningsbefiiade. 
Senast ett år efter att en berälming om betalningsförmågaIersättningsnivå gjorts, kommer en 
ny berälming att göras. Ersättningsskyldigheten upphör i och med att ert barn flyttar hem till 
föräldrahemmet, alternativt fYller 18 år. Efter att ni fått detta brev kan det dröja en tid innan 
får ett beslut hemskickat. Ni kommer inte att krävas på ersättning retroaktivt för tiden 
dessförinnan. 

Socialnämnden får som en del av täckningen för omkostnaden om placerade barn även 
framställa till fårsäkringskassan att nnderhållstödet dras in under placeringsperioden i enl. 
med 106 kap 8 § socialförsäkringsbalken samt att barnbidraget under placeringsperioden inte 
betalas ut till förälder utan till antingen familjehemmet eller Socialnämnden 16 kap 18-19 §§ 
samt 106 kap 6-7 §§ socialförsäkringsbalken . Ni informeras på detta sätt om att en sådan 
framställan kommer att göras. 
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