
 

 

Ramavtal 68 kommuner 

Sammanfattande bestämmelser 
Barn, unga och vuxna 
 

Utredning & registerutdrag 
• Familjehemmen ska utredas i syfte till att undersöka och bedöma en familjs 

förutsättningar för familjehem i förhållande till möjliga uppdrag så den placerande 
kommunen kan starta upp sin utredning med familjer som bedöms ha goda 
förutsättningar för uppdraget för aktuell målgrupp. 

• Registerutdrag ska finnas på samtliga familjemedlemmar över 15 år som bor i 
familjehemmet och dessa får inte vara äldre än 6 månader.  
 

Planerad frånvaro, avbrott & uppsägning 
Placeringsavtal kan av kommun och Smålandsgårdar sägas upp tillupphörande i förtid. För 

placerad upp till 18 år och placeringsavtal till följd av omhändertagande enligt LVU, som 

omfattar placerade upp till 21 år, upphör placeringsavtalet att gälla senast 14 dagar efter 

uppsägning. För övriga placeringar samt vid sammanbrott accepteras ingen uppsägningstid 

för någon part. 

Bedömer placerande kommun att det föreligger allvarliga missförhållanden och att det finns 

påtaglig risk för att vistelsen i familjehemmet kan komma att vara till skada för den enskilde 

har placerande kommun rätt att utan föregående uppsägning avbryta placeringen 

omedelbart. I sådana fall upphör ersättningen omedelbart den placerade flyttar. 

 

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 var tredje vecka. 

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

årets alla dagar för stöd och råd. 

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. 

• Personal och familjehem ska inte medverka till att cigaretter, alkohol eller droger 

köps åt ungdomar och inte heller röka tillsammans med placerade minderåriga. 

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

och fattat beslut om att den placerade ska vistas någon annanstans med viss 

regelbundenhet. 

• När det gäller placerade barn ska det finnas möjlighet för uppdragsgivaren att helt 

överta ansvar för handledning och stöd till familjehem efter 18 år. 

• Det ska inte förekomma någon alkohol i familjehemmet under placeringstiden. 


