
                              Bilaga till IfAs remissyttrande

För många assistansberättigade upplevs det krångligt och byråkratiskt och i en del fall även 
kränkande att försöka bevisa vad som är en assistansomkostnad. För att underlätta arbetet med 
assistansomkostnader i bostaden föreslås följande:

Assistansomkostnader i bostaden:
Ersättning för assistansomkostnader i bostaden kan utgå med en schablon som är 50 kronor 
per dygn om brukaren har assistans 8 timmar per dygn eller mer samt 25 kronor per dygn om 
brukaren har assistans i upp till 8 timmar per dygn. Schablonen ska täcka samtliga kostnader 
för assistans i bostaden utom inköp av särskilda möbler till assistenten (t ex säng i jourrum). 
Om den assistansberättigade bedömer att kostnaderna för assistans i hemmet är större än 
schablonen kan han eller hon istället välja att lämna in kvitto på samtliga kostnader. I de 
fallen utgår ingen schablonersättning. Aktiviteter utanför hemmet ersätts mot kvitto och ingår 
ej i schablonen.

Förslaget ovan bygger på en liknande konstruktion som gäller för dagmammor. 

Texten nedan är hämtad från: http://www.avdragslexikon.se/avdrag/DAGBARN/

De flesta kommunala dagbarnvårdare får sin ersättning uppdelad på lön och en 
omkostnadsersättning, som ska täcka normala kostnader. Hela ersättningen ska tas upp som 
skattepliktig inkomst. Från ersättningen får sedan dras ett schablonavdrag. För 2006 är detta 
avdrag 48 kr per dag (mer än fem timmar) och barn. För halv dag (fem timmar eller mindre) 
är avdraget 24 kr. På omkostnadsersättning som är högst så stor som schablonavdraget utgår 
inga arbetsgivaravgifter och inte heller skatt. För barn som behöver specialkost på grund av t 
ex allergi och diabetes kan avdraget ökas och även för barn som vistas mer än nio timmar per 
dygn. Är dagbarnvårdarens egna barn inskrivna i kommunens barnomsorg och placerade i 
egna hemmet ska reglerna ovan tillämpas även för dessa. Schablonavdragen gäller främst dem 
som fått skattepliktig kostnadsersättning, men bör kunna användas även av övriga.

Större avdrag
Den som kan visa att kostnaderna är högre än schablonavdraget får dra av de faktiska 
kostnaderna. Det gäller då att spara kvitton och föra kassabok över utgifterna. 
Avdragsgilla kostnader kan vara: barnböcker, blöjor, leksaker och mat. Dessutom går det att 
dra av för förslitning av möbler, tvätt av dagbarnens kläder och resekostnader för utflykter. 
Kostnader för inventarier som barnsäng, barnstol och barnvagn anses ligga utanför de utgifter 
som ska täckas av omkostnadsersättningen:
§ Tvillingvagn och barnstol ansågs vara hjälpmedel i tjänsten och ska inte betalas med 
kommunens kostnadsersättning. Därför blev det avdrag. (RRK R80 1:48). 
Kostnadsersättningen ska heller inte täcka nödvändiga kostnader för bilresor med dagbarn. 
(RÅ 1981 Aa 144). Däremot anses den täcka merkostnader för el och vatten. (RÅ 2001 ref 
78) 

Omkostnadsersättningen täcker inte kostnad för särskilt rum i bostaden åt dagbarnen, men är 
ändå svårt att dra av:
§ En dagmamma fick rumsavdraget underkänt, därför att rummet inte var tillräckligt avskilt 
från övriga bostaden. Men om det varit avskilt och inrett så att det inte kunnat användas till 
annat hade avdraget troligen godkänts. (RRK R79 1:41). En kommunal dagbarnvårdare hyrde 



en lägenhet där hon vistades med barnen på dagarna, eftersom den nattarbetande mannen 
behövde sova ostört i hemmet. Hyran gick inte att dra av, därför att lägenheten hade med 
dagbarnvårdarens familjeförhållanden att göra. (RÅ 1991 ref 35). En annan kommunal 
dagbarnvårdare fick däremot dra av för lokalhyra då förhyrningen ansågs ha sin grund i 
barnens särskilda behov. (KRS 2712-04) 
* Hyr rum av dagmamman
Ett sätt för en dagmamma att få skattefri ersättning för rum är att dagbarnens föräldrar eller 
kommunen hyr ett rum av dagmamman och betalar hyra till henne. För småhus är sådan 
ersättning i princip skattefri upp till 5 000 kr per år. Se vidare arbetsrum och uthyrning.

Eget barn på daghem: Se barnkostnad. Omväg över dagis för eget barn: Se rättsfall under bil 
till jobbet. 

Nytt 2007 - skattefria vårdnadsersättningar
Kostnadsersättningar för vård av dagbarn och fosterbarn som bestäms efter 
rekommendationer är skattefria fr o m inkomståret 2007. I gengäld medges inte något avdrag.


