
 

 

Ramavtal Mölndal 

Sammanfattande bestämmelser 
Barn och unga till och med 21 år 
 

Utredning & registerutdrag 
• Familjehemmen ska vara utredda genom strukturerad utredningsmetod 

• Obligatorisk registerkontroll ska göras inför varje placering och därefter årligen under 
pågående placering. 
 

Planerad frånvaro, avbrott & uppsägning 
Smålandsgårdar har rätt att säga upp placeringen med 30 dagars uppsägning. Ersättning 

upphör när den placerade flyttar. 

Placerande kommun har rätt att säga upp placeringen med 10 dagars uppsägning. Ersättning 

upphör 10 dagar efter uppsägningstiden. 

Placerande kommun har rätta att säga upp pågående placering om den placerade bedöms 

behöva vistas i annat familjehem, institution eller någon annanstans. Smålandsgårdar ska 

medverka till att flytt kan ske så fort det meddelats att den placerade kommer att flytta. 

Ingen ersättning utgår efter flytt. 

 

Försäkringar 
• Smålandsgårdar ska tillse att familjehemmen har tillräckliga försäkringar och att 

hemförsäkringen beaktar barnen som är placerad i familjehemmet. 

 

Besök för stöd & handledning 
• Smålandsgårdar ska besöka familjehemmet minst 2 ggr/mån. 

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

årets alla dagar för stöd och råd. Vid akuta situationer ska Smålandsgårdar inställa sig 

hos familjehemmet för råd, stöd och samordning. 

 

Övrigt 
• Antalet placerade barn ska inte överstiga sammanlagt 3 barn i varje familjehem 

(syskon och överlappning undantaget) 

• Familjehemmen ska vara grundutbildade samt aktivt delta i erbjudna fortbildningar. 



• Placerade barn och vuxna ska inte vistas i samma familjehem samtidigt. Undantag 

kan vara syskon, överlappande tid och unga vuxna som bott en längre tid i 

familjehemmet. 

• Placerande kommun har skyldighet att utreda frågan om vårdnadsöverflytt efter tre 

år. Smålandsgårdar roll upphör när en vårdnadsöverflytt bedöms vara det bästa för 

barnet. 

• Familjehemmet får ej ha avlastning av annan familj utan att socialnämnd utrett och 

fattat beslut om att de placerade ska vistas någon annanstans med viss 

regelbundenhet. 

• Ett familjehem kan övergå i kommunal regi om Smålandsgårdar och kommunen är 

överens om detta. En övergång förutsätter dock familjehemmets medgivande. 


