
 

 

Ramavtal Kriminalvården 

Sammanfattande bestämmelser 
Vuxna 
 

Utredning & registerutdrag 
• Smålandsgårdar ska ha dokumenterade rutiner och metoder för rekrytering av 

blivande familjevärdar. Familjehemsutredningen ska uppdateras minst en gång per år 
samt inför varje placering. 

• Registerutdrag ska lämnas in en gång om året  
 

Planerad frånvaro, avbrott & uppsägning 
Kan inte placeringen genomföras enligt uppgjort placeringsavtal till följd av ett antal kriterier 

satta av Kriminalvården har placerande enhet eller Smålandsgårdar rätt att avbryta 

placeringen. Ersättning utgår till och med den dag den placerade flyttar. Undantag kan göras 

om placerande enhet vill behålla platsen, dock upphör platsen om inte vården eller 

behandlingen återupptagits inom 7 dagar. Ersättning utgår för de antal dagar placerande 

enhet behöll platsen. 

 

Försäkringar 
• Smålandsgårdar förbinder sig att ha ett fullgott försäkringsskydd för vår egendom, 

personal och familjehem. Vidare ska vi inneha ett fullgott försäkringsskydd med hem- 
ansvars- och olycksfallsförsäkring för kriminalvårdens klienter som är placerade via 
oss. 

 

Besök för stöd & handledning 
• Smålandsgårdar ska besöka familjehemmet minst 1 gång per vecka. 

• Smålandsgårdar ska vara tillgängliga per telefon för familjehemmet dygnet runt, 

årets alla dagar för stöd och råd. 

Övrigt 
• Familjehemmet får inte ha mer än en placerad klient samtidigt oavsett varifrån 

placeringen är gjord. 

• Familjehemmet ska bestå av minst två vuxna, över 25 år, med gemensamt hushåll. 

• Familjehemmet ska ha boende där den placerade bor i huset/lägenheten i eget rum 

och där man äter sina måltider tillsammans samt umgås under fritid och helger. 



• Familjehemmet ska utöva sådan tillsyn över placerad att denne i normalfallet inte 

lämnas ensam i hemmet eller på annat sätt vistas utan närvaro av familjen. 

• Familjehemmet ska ha måttliga alkoholvanor och får inte förvara alkohol så att den 

är lätt åtkomlig för placerad. Placerad får inte tillåtas förtära alkohol under placering. 

• Familjevärd ska befinna sig i bostaden under de tider på dygnet placerad klient ska 

vistas där. Det ska finnas rutiner för tillsyn av placerad om familjen är bortrest. 

Ersättare ska befinna sig i bostaden. 

• Familjehemmet ska ha boende där den placerade bor i huset/lägenheten i eget rum 

och där man äter sina måltider tillsammans samt umgås under fritid på kvällar och 

helger. 

 


