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Riktlinje vid placering av barn 

1. Riktlinjernas syfte och tillämpning 
Syftet med riktlinjerna är att rättssäkra handläggningen i Kumla kommun 
avseende familjehemsplaceringar av barn och unga. Riktlinjerna ska vara ett stöd 
och en vägledning i arbetet.    

 

1.1 Inledning  
1 januari 2013 infördes ny lagstiftning i Socialtjänstlagen (SoL) som bland annat 
innebär att varje placerat barn ska ha en egen ansvarig socialsekreterare samt att 
socialnämnden är skyldig att ge familjehemmen kontinuerlig 
kompetensutveckling. 

Familjehem är i dag den vanligaste vårdformen för barn och unga, men den kan 
inte ersätta institutionsvård för de barn och ungdomar som behöver särskilt hög 
omhändertagandegrad och professionellt inriktad vård och behandling. Vid val av 
vårdform ska i varje enskilt fall prövas vilken vård som är lämpligast. För de barn 
och unga som behöver vård utom hemmet är kommunen skyldig att erbjuda vård 
antingen i hem för vård eller boende (HVB) eller i familjehem (6 kap. 1,2 §§ SoL). 

God familjehemsvård förutsätter ett löpande samarbete mellan vårdansvarig 
socialsekreterare och familjehemssekreterare under hela placeringstiden. Detta 
samarbete ska inledas så fort frågan om en eventuell familjehemsplacering väcks. 

Inom Kumla kommun strävar vi efter att följa socialstyrelsens 
rekommendationer om att samtliga handläggare av ärenden avseende barn och 
unga ska ha socionomexamen och minst ett års erfarenhet (SOSFS 2006:14). 
Handläggare som utför arbetsuppgifter enligt 4-8 kap. SoL bör ha kunskap om de 
särskilda behov som barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende 
kan ha. Det är även viktigt att ha kunskap om de arbetssätt och 
behandlingsmetoder i vården av barn och unga som är baserade på bästa 
tillgängliga kunskap (3 kap. 3 § andra stycket SoL). 

2. Definition av familjehem 
I 3 kap 2 § Socialtjänstförordningen (SoF) står det att ”Med familjehem avses ett 
enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande 
vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt”. Hem som tagit 
emot så kallade privatplaceringar benämns i lagen ”annat enskilt hem”. I dessa 
riktlinjer används beteckningen ”familjehem” även för dem med privatplacerade 
barn. Barn kan vistas i familjehem antingen med beslut om vård enligt SoL, Lagen 
om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) eller genom ett medgivande om 
privatplacering enligt SoL.  



 
 

3. Barnperspektivet och barnens delaktighet 
I enlighet med FN:s barnkonvention ska alla barn informeras om sina rättigheter. 
Detta innebär en ovillkorlig skyldighet för socialtjänsten att se till att barnet får 
information på ett sätt som barnet kan ta till sig, utifrån ålder och mognad. Alla 
barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ. Barnen ska vara 
delaktiga i hela handläggningsprocessen. Dokumentation ska finnas på hur, när 
och vilken information barnen fått under hela processen. De ska även få 
möjlighet att begära en företrädare. Barnet har rätt att få information om vad 
socialtjänsten bedömt vara skadligt för barnet i hemförhållandena och varför 
denne placeras i familjehem. Denna information och all annan information som 
barnet får ska anpassas efter barnets ålder och mognad. För att skapa mer 
stabilitet och trygghet vid placeringen ska socialtjänstens utredning ta ställning 
till om placeringen kommer att vara långsiktig. 

 

4. Grund för placering  
Ett beslut om vård utanför hemmet vilar på en utredning (11 kap. 1,2 §§ SoL) av 
barnets förhållanden och vårdbehov. Innan ett barn placeras ska det noga utretts 
om behoven kan tillgodoses via insatser på hemmaplan. I de flesta fall ska en 
placering föregås av familjebehandlande insatser på hemmaplan. Föräldrar har i 
enlighet med föräldrabalken 6kap 1§ 2st en skyldighet att ombesörja sina barns 
behov och socialtjänsten ska enbart träda in när barnets hälsa och utveckling 
riskeras genom att fortsatt bo i föräldrahemmet. Föräldrar har därmed en 
långtgående skyldighet att arbeta med sina förmågor för att kunna bemöta och 
tillgodose barnets behov. Socialtjänsten ska kunna erbjuda föräldrarna adekvat 
stöd för att utveckla dessa förmågor. Vid beslut om placering ska i de flesta fall 
den familjebehandlande insatsen fortgå för att arbeta med förälderns förmågor 
och möjliggöra en hemflytt av barnet. 

Innan beslut om placering ska en risk och skyddsanalys göras utifrån vilka risker 
och skydd som finns om barnet kvar stannar i föräldrahemmet eller om det 
placeras. En placering av ett barn är många gånger ett trauma för både barn och 
föräldrar. Forskning visar på att det är vanligt att placering slutar med ett 
sammanbrott där vården avbryts innan målen är uppfyllda, särskilt högrisk för 
detta är det i familjehemsplaceringar (Barn och unga i familjehem och HVB, 
2012). I samma bok står att läsa att ungdomar med beteendeproblematik kan ha 
ett eskalera beteende vid institutionsplacering tillsammans med andra ungdomar 
med stor problematik.  

I de fall där placering beviljas ska senast samma dag placeringen genomförs 
finnas en vårdplan. Syftet med vårdplanen är att klargöra målen med vården, 
utifrån det enskilda barnets behov. Vårdplanen ska vara realistisk och kunna 
hålla över tid så att den är trovärdig för dem som den berör och för 
beslutsfattare. Vårdplanen måste kunna förstås i alla delar av dem som berörs av 
den. Vårdnadshavaren och den som fyllt femton år ska underteckna vårdplanen 
så att det klart framgår att de tagit del av den och huruvida de samtyckt till den 
eller inte. Även barn som är yngre än femton år ska ta del av planeringen för 
vården utifrån sin ålder och mognad. Vårdplanen ska vara föremål för ständig 
översyn och revideras allteftersom barnets behov och förhållanden förändras. 



 
 

 

En familjehemsplacering av ett barn kan aldrig vara en akut lösning, utan måste 
vara ett väl genomtänkt beslut baserat på kunskap om barnet och dess situation. 
Det är därför viktigt att skilja mellan ett beslut i en akut situation och en 
familjehemsplacering för stadigvarande vård och fostran. Jourhemsplaceringar 
ska inte, såvida det inte finns särskilda skäl, pågå längre än två månader efter 
avslutad utredning. Om ett barn måste lämna sitt föräldrahem akut kan han eller 
hon tas om hand av en anhörig, placeras i ett jourhem eller i vissa särskilda fall på 
institution. I de fall barnet är omhändertaget enligt LVU måste vården emellertid 
alltid inledas i ett utrett familjehem eller på institution. 

Föräldrar och barn ska ges den information om familjehemmet som behövs för 
att de ska kunna ta ställning till tilltänkt familjehem. Uppgifter som namn, 
bostadsförhållanden, familjesammansättning och levnadsförhållanden får därför 
lämnas ut till ett barns föräldrar och barnet. De har således rätt till samma 
skriftliga information om hemmet som socialnämnden får inför godkännandet. 
Detta kräver samtycke från de blivande familjehemsföräldrarna och är en 
förutsättning för att en familjehemsutredning ska kunna genomföras. I 
undantagsfall kan det förekomma att vårdnadshavare under hänvisning till 
sekretesslagens bestämmelser vägras upplysning om barnets vistelseort (14 § 2. 
LVU, 26 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen). I dessa fall kan naturligtvis 
inte familjehemsutredningen delges föräldrarna. 

4.1 Val av placeringsform 
I första hand ska kommunens egna uppdragstagare eller utförare användas om 
de bedöms kunna tillgodose barnets behov. Vid placering ska en bedömning 
göras gällande vilken form av placering som bäst tillgodoser det enskilda barnets 
behov. Utifrån normaliseringsprincipen förefaller en placering i familjehem vara 
ett förstahands alternativ framför institutionsplacering, även vid mer komplexa 
svårigheter. Kontinuitet lyfts som en viktig aspekt i Barn och unga i familjehem 
och HVB(2012), kontinuiteten och de långa relationerna med vuxna bedöms bäst 
kunna tillgodoses i familjehem. Vid boende på institution finns en förhöjd risk att 
utveckla relationer med andra ungdomar med socialt nedbrytande beteenden. 
Familjehemsplaceringen kan vid komplexa ärenden kompletteras med andra 
behandlande insatser. Institutionsplacering bör beviljas vid de tillfällen då 
barnets behov av skydd är så stort att det finns behov av personal dygnet runt.  

Familjehem 
Vid familjehemsplacering ska i första hand övervägas om barnet kan placeras hos 
anhörig eller annan närstående. Bestämmelserna om barnets bästa ska dock 
alltid iakttas. Placering bör ske så nära hemorten som möjligt i det enskilda fallet. 
Vid val av familjehemsplacering bör vårdnadshavarens grundläggande 
värderingar vad gäller religion, människosyn, livsvärden med mera så långt som 
möjligt respekteras. Forskningen visar att det är gynnsamt för barnet om 
föräldrarna kan godkänna valet av familjehem. Vid val av familjehem till barn 
med bakgrund i annat land än Sverige ska särskilda ansträngningar göras för att 
barnet ska kunna behålla sitt språk och sin etniska identitet. Flyktingbarn utan 
vårdnadshavare i Sverige ska behandlas som andra barn som behöver vård utom 
det egna hemmet. Även om barnet på föräldrars inrådan bor hos släktingar som 
bor i Sverige ska sedvanlig familjehemsutredning företas och beslut om placering 
fattas. I de fall då vårdnadshavarens värderingar är anledning till att barnet ska 



 
 

vårdas med stöd av LVU kan det dock, med hänsyn till syftet med vården, vara 
nödvändigt att åsidosätta föräldrarnas inställning. Huvudprincipen ska vara att 
syskon inte ska skiljas åt vid familjehemsplacering. Barnet ska kunna hålla 
kontakt med anhöriga och andra närstående. Kontakten ska ha en omfattning 
som är anpassad till barnets behov.  

Institution 
Vid placering på institution ska den enskilda individens behov matchas mot 
institutionens behandlingskompetens. En bedömning om matchning ska 
dokumenteras skriftligt i barnets journal. Institutionens geografiska placering 
ska i första hand vara i närområdet om det inte föreligger särskilda skäl som talar 
emot i det enskilda ärendet. 

4.2 Jourhem  
Socialnämnden får inte placera ett barn i ett sådant enskilt hem som vid 
upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte 
förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård är utredda av 
socialnämnd (6 kap. 6 § SoL). Uppdraget att vara jourhem innebär att det 
kommer vara viss omsättning på barn i ett sådant hem. Det är därför inte 
lämpligt att hemmet jämsides har familjehemsplacerade barn. 

En placering i jourhem bör inte pågå längre tid än vad som krävs för att utreda 
och bedöma det fortsatta vårdbehovet samt fatta beslut i ärendet. Om det inte 
finns särskilda skäl får ett barn vårdas i ett jourhem i högst två månader efter det 
att socialnämndens utredning om ingripande till barnets skydd eller stöd 
avslutats. Eftersom placeringen är tillfällig folkbokförs de placerade barnen inte 
på jourhemmets adress. Jourhemmen ska utredas på samma sätt som familjehem. 
De kan inte utredas och prövas utifrån ett visst barns behov utan får prövas 
utifrån en mer allmän bedömning av deras lämplighet för uppgiften. Till skillnad 
från vanliga familjehemsföräldrar omfattas jourhemsföräldrar, i sin egenskap av 
kontrakterade, av sekretess. 

5. Avtal 
Avtal som reglerar familjehemsföräldrarnas respektive socialtjänstens ansvar 
och uppgifter är viktigt. Avtalet ska vara skriftligt och ska bland annat innehålla; 
uppdragets omfattning, skyldighet att följa genomförandeplanen, ersättningar 
och skatter, tidpunkt för utbetalningar, försäkringar samt uppsägningstid. Fokus 
ska särskilt gälla skyldigheten att samverka med skolan och biologiska föräldrar. 
En möjlighet att göra oanmälda besök i familjehemmet ska också skrivas in i 
avtalet. Ersättningarna ska följa Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendationer (SKL). Avtalet ska hållas aktuellt vilket innebär att det ska ses 
över för att justeras, om till exempel barnets situation förändras. Vid avslut ska 
uppsägningen av avtalet vara skriftlig. 

 

 



 
 

6. Föräldrars ersättningsskyldighet 
I 7 kap 1 § Föräldrabalken regleras föräldrars underhållsskyldighet för sina barn. 
Föräldrar är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge barnet 
går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. Föräldrar är enligt 8 kap. 1 § andra 
stycket SoL skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för 
deras placerade barn. Kommunens möjlighet att få ersättning från föräldrar 
gäller längst till barnet blir 18 år. Bestämmelsen om hur ersättningen ska 
beräknas finns i 6 kap. 2-4 §§ SoF. Av bestämmelsen i SoF framgår att 
ersättningen för var och en av föräldrarna ska beräknas som om det gällde 
återbetalning till försäkringskassan av utbetalt underhållsstöd enligt lag om 
underhållsstöd. Föräldrarna ska få ett skriftligt beslut där det framgår enligt 
vilket lagrum kravet sker samt det belopp som ska betalas och hur betalningen 
ska ske. Nämndens beslut om vad en förälder ska betala är inte möjligt att 
överklaga med förvaltningsbesvär. 

 

7. Socialtjänstens skyldigheter  
I såväl SoL som LVU stadgas socialnämndens skyldighet att noga följa vården. 
Nämndens företrädare ska regelbundet besöka de placerade barnen och ha 
personlig kontakt med barnen själva (5 kap. 1b § SoF). Nämndens tillsyn får inte 
inskränka sig till kontakter med de vuxna i familjehemmet och till 
andrahandsuppgifter om barnet. För att kunna göra bedömningar av barnets 
utveckling och behov ska ansvarig handläggare samtala enskilt med barnet och 
observera barnet i familjehemsmiljön. Besöken ska ske så ofta att nämndens 
representant om möjligt blir en känd person som barnet självt kan vända sig till 
med förtroende. Besök ska göras minst två gånger per år. Täta besök måste 
självfallet göras i början av vårdtiden, vid kriser eller vid speciellt komplicerade 
situationer. Föräldrarna ska alltid ges tillfälle att möta familjehemsföräldrarna 
innan flyttningen sker och ska alltid erbjudas ett eget stöd i samband med att 
barnet familjehemsplaceras. 

7.1 Umgänge och kontakt  
Socialtjänsten ska aktivt medverka till att barnet kan upprätthålla kontakten med 
sina anhöriga och andra närstående (6 kap. 1 § SoL). Utformning av kontakt eller 
umgänge bör tydligt klargöras i genomförandeplanen och utarbetas efter barnets 
bästa. Det faktum att en förälder inte uttryckligen begär hjälp i umgängesfrågan 
fråntar inte socialtjänsten detta ansvar. Om det är nödvändigt med hänsyn till 
ändamålet med vård enligt LVU kan umgänget av socialnämnden regleras enligt 
14 §. Föräldrarnas möjligheter att upprätthålla kontakten med barnet får inte 
begränsas av ekonomiska förhållanden. Socialnämnden har ett särskilt 
lagreglerat ansvar för att återföreningen förbereds och genomförs väl. Aktivt 
arbete med att stimulera umgänget under vårdtiden är ett led i denna strävan. 
Även om en återförening ter sig omöjlig kvarstår barnets rätt till kontakt med 
föräldrarna. 

7.2 Information till förskola och skola  
Vårdansvarig handläggare ska underrätta rektor om att barnet flyttar. Kontakt 
ska även tas med rektor i den förskola och eventuellt skolsköterska i den skola 
där barnet ska skrivas in, eftersom det är nödvändigt att skolan känner till 



 
 

förutsättningarna för placeringen. Detta kan ske med stöd av 10 kap. 2 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

8. Familjehemmets skyldigheter  
Socialnämnden ska enligt 6 kap. 7 § SoL medverka till att de barn som 
familjehemsplaceras får god vård och fostran och gynnsamma 
uppväxtförhållanden. Ett familjehem erhåller uppdrag från socialnämnden i 
placeringskommunen. Familjehemmet har till uppgift att följa uppgjord 
genomförandeplan och ska sköta alla vardagliga omsorger om barnet såsom 
skolgång, fritidsaktiviteter, läkarbesök samt de olika rehabiliterings-och 
behandlingskontakter som socialtjänsten beslutat om. 

8.1 Utbildning och handledning till familjehemmet 
Alla familjehem ska genomgå grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och 
familjehemmet har rätt till regelbundet stöd i sitt uppdrag genom socialtjänsten. 
Stöd och handledning ska anpassas efter uppdragets svårighetsgrad och 
familjehemmets kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag. Socialtjänsten 
ska inte acceptera att familjehem undandrar sig regelbundet stöd och 
handledning. Det är vid dessa tillfällen som socialtjänsten kan försäkra sig om att 
vården följer uppgjord plan och att familjehemmets kompetens motsvarar 
uppdragets art. Socialnämndens krav på familjehemmets deltagande i 
förekommande utbildning regleras lämpligen i avtalet (6 kap. 7 § SoL). 

 

9. När barnen blir myndiga  
Förberedelse för utslussning från familjehemmet ska påbörjas i god tid i 
samverkan med berörda myndigheter och verksamheter. Biståndsbeslutet enligt 
SoL upphör formellt när den unge fyller 18 år. Detta gäller även vid vård enligt 1 
§ andra stycket och 2 § LVU, så kallade miljöfall. Eftersom den unge fyllt 18 år är 
det han/hon själv som ansöker om biståndet enligt SoL i form av fortsatt 
boende/placering i familjehemmet. Bistånd beviljas så länge den unge går i 
gymnasiet. Ett nytt biståndsbeslut måste fattas och en ny vårdplan upprättas. Vad 
gäller vård enligt 1 § andra stycket och 3 § LVU, så kallade beteendefall, upphör 
vården inte då den unge fyller 18 år. Vård enligt detta lagrum pågår så länge 
behov föreligger, dock längst tills dess att den unge fyllt 21 år. Under en 
övergångsperiod från familjehemmet tills det att den unge kan klara sig själv, 
behövs insatser från den placerande socialtjänstens sida. Det kan röra sig om 
såväl personligt stöd, hemutrustning eller ekonomiskt bistånd i avvaktan på 
inkomster eller studiemedel. Om den unge efter avslutade gymnasiestudier bor 
kvar trots att grund för placering inte längre föreligger ska socialtjänsten vara 
behjälplig i kontakt med socialtjänsten på orten där den unge bor. I dessa fall kan 
den unge behöva hjälp med kostnader för hyresdel och uppehälle. Den särskilda 
tillsynen över vården enligt 6 kap. 7 § SoL faller bort när vården övergår till 
vuxenplacering. Socialtjänstens skyldighet att följa familjehemsvården enligt 6 
kap. 1 § SoL och 8 kap 1b § SoF gäller även efter det att placeringen övergått till 
en vuxenplacering. Placeringskommunen fortsätter att ha ansvaret för den unge. 

 



 
 

9.1 Barnets ersättningsskyldighet om egna inkomster finns 
Ungdomar som fyllt 18 år och bor i familjehem utan behandlingsbehov och som 
har egna inkomster eller tillgångar ska betala för sig i familjehemmet, detta 
medför att kommunens omkostnadsersättning minskas i motsvarande mån. 

10. Eftervård 
Om en ung person efter placeringen ska ha eget boende, bör nämnden tillgodose 
hans eller hennes behov av stöd och hjälp med frågor om ekonomi och med att 
ordna bostad, studier eller arbete. Om den unge efter placeringen ska flytta hem 
till biologiska föräldrar bör föräldern erbjudas stöd i föräldrarollen (SOSFS 
2012:11 8 kap. och 5 kap. 1 § SoL). 

11. Tillsyn och uppföljning 
En särskild socialsekreterare ska utses för det enskilda barnet. 
Socialsekreteraren ska träffa barnet minst fyra besök per år. Utifrån ålder och 
mognad ska barnet få möjlighet att träffa sin handläggare på annan plats än i 
familjehemmet (5 kap. 1b § SoF). 

 

12. Anmälan mot familjehem 
Om nämnden genom anmälan eller på annat sätt får veta att förhållandena i 
familjehemmet misstänks vara otillfredsställande, ska nämnden omedelbart ta 
initiativ till att utredning inleds. Om barnet antas fara illa ska nämnden 
omedelbart ingripa till barnets skydd. Familjehemmet ska alltid underrättas om 
vilka anmärkningar som kommit till socialtjänstens kännedom. Om det visar sig 
att anmälan saknar grund behöver inte vårdnadshavaren informeras om 
anmälan. Dokumentationen förvaras då i familjehemmets personakt. Om det 
däremot framkommer uppgifter som påverkar barnets förhållanden, ska 
vårdnadshavaren informeras om resultatet av utredningen och beslut. Dessa 
uppgifter ska också dokumenteras och tillföras barnets akt. 

 

13. Vård- och kostnadsansvar 
Den placerande kommunen har enligt 2a kap. 4 § SoL det 
sammanhållna vårdansvaret för barnet. Familjehemmets kommun 
(vistelsekommun) kan bistå placeringskommunen i akuta skeden. I 
placeringskommunens ansvar ingår att bekosta de särskilda insatser 
som inte är pedagogiska och som ett barn kan behöva för att kunna 
delta i förskoleverksamhet och motsvarande. Detta avser även 
särskilda insatser för att barnet ska kunna ha en fungerande 
skolgång i vistelsekommunen. Placeringskommunens 
kostnadsansvar gäller endast insatser som har sin grund i sociala 
skäl. För att kunna bedöma detta behov är det viktigt att utredande 
socialsekreterare innan placering utreder om barnet behöver sådant 
stöd vid skolgång i placeringskommunen. Behöver barnet särskilda 



 
 

insatser av pedagogiska skäl ska det bekostas av vistelsekommunen. 
En pedagogisk utredning innan placering är av vikt även för att 
kunna ta ställning till och planera för eventuellt stöd innan barnet 
påbörjar skolgång i vistelsekommunen (SKL cirkulär 2006:18) 

 

14. Familjehemsersättningar 
Utgångpunkten i riktlinjerna är ersättningsnivåer som utformats av SKL. 
Ersättningsnivåerna är maxbelopp som årligen regleras utifrån aktuellt 
basbelopp. En individuell bedömning i varje enskilt fall ska alltid göras och vid 
komplexa ärenden finns möjlighet att bevilja ersättning utöver SKLs riktlinjer.  

De av SKL rekommenderade familjehemsersättningarna tillämpas för 
socialnämndens familjehemsvård för barn och unga. Detta gäller placeringar som 
socialnämnden beslutar om. Ersättningen regleras i särskilt avtal mellan 
socialnämnden och familjehemmet. Uppgifterna om ersättning till 
familjehemsföräldrar omfattas av sekretess (Kammarrätten i Sundsvall 2012-12-
11, mål nr 2621-2622-12). Den ekonomiska ersättningen till familjehemmet 
består av ett arvode och en omkostnadsersättning. Ersättningen ska alltid 
utbetalas till den eller de fysiska personer med vilken/vilka socialnämnden ingått 
avtal om placering och ersättning. Familjehemsvård betraktas inte som 
yrkesmässig verksamhet och avtal kan endast ingås med fysisk person. 
Familjehemsföräldrar är i skattehänseende att betrakta som uppdragstagare som 
utför arbete för någon annans räkning utan att vara anställd i dennes tjänst och 
utan att arbetet ingår i näringsverksamhet som bedrivs av uppdragstagaren. 
Socialnämnden är skyldig att erlägga sociala avgifter. I de fall socialnämnden är 
huvudarbetsgivare föreligger också skyldighet att innehålla preliminär skatt. 
Även om familjehemmet bildar bolag förändras inte formerna för utbetalning av 
ersättningarna. Avtal om att uppdragstagaren själv ska betala skatt och avgifter 
godtas inte skattemässigt (SKL cirkulär 1991: 116). Ersättningen utbetalas till 
familjehemmet i efterskott varje månad. Socialnämnden ska lämna 
kontrolluppgift över såväl utbetalda arvoden som samtliga 
omkostnadsersättningar, detta sker av lönekontoret.  

Vid behov av inköp för extra utrustning ska, om barnet inte har egna medel, 
beviljas bistånd i sådan utsträckning som barn boendes under liknande 
förhållande som det placerade barnet. Allt som kan räknas som personliga saker, 
exempelvis kläder, möbler, cyklar och annan utrustning som har beviljats det 
placerade barnet, tillhör barnet och ska följa med barnet vid en eventuell flytt. 

15. Arvode 
Kumla kommun följer SKLs riktlinjer avseende familjehemmens arvode. Arvodet 
är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan 
fördelas mellan eller utbetalas till en av familjehemsföräldrarna enligt deras 
önskemål. Socialnämnden gör avdrag för preliminär skatt och betalar 
lagstadgade avgifter. Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande. 
Arvodet är såväl sjukpennings- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot 
inte till tjänstepension. Uppdragstiden ger heller inte rätt till A-kassa. 
Socialnämnden ska inte betala sjuklön de första fjorton dagarna av en sjukperiod, 
eftersom det inte föreligger något anställningsförhållande. En 



 
 

familjehemsförälder ska sjukanmäla sig direkt till försäkringskassan för att få 
sjukpenning. Genom arvodet ersätts familjehemmet för sitt uppdrag och den tid 
det för med sig. En familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i 
vardagssituationer, att gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola 
och skola, besök hos tandläkare och läkare. Familjehem förbinder sig även att ta 
emot företrädare för socialnämnden, delta i familjehemsutbildning och 
handledning samt samarbeta med biologiska föräldrar. Det arvode som utbetalas 
ska ha beräknats utifrån detta och kompensation för eventuell inkomstförlust ska 
inte ges i dessa fall. Undantag gäller för familjehemsutbildningen, där 
kompenseras familjehemmen genom tillfälligt påslag på arvodet som regleras i 
avtalet.  

15.1 Avlastning i vården 
Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. 
funktionshinder, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att 
familjehemmet behöver avlastning i vården och kan vara en förutsättning för att 
familjehemsvården ska kunna genomföras. Den placerande socialnämnden 
ansvarar för att familjehemmet får det stöd och den hjälp de behöver (6 kap. 7 § 
SoL). 

I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom 
skolbarnomsorgen. I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att 
barnet vistas på annan plats t.ex. i en annan familj eller i ett s.k. korttidshem. 
Vilken typ av avlastning som ska väljas och omfattning bedöms efter 
omständigheterna i det enskilda fallet. Här är det av största vikt att först och 
främst se till vilka resurser som finns i barnets naturliga nätverk. 

Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form de ges, betalas av den 
placerande nämnden som också beslutat om insatsen. 

15.2 Socialförsäkringsförmåner 
Kumla kommun följer SKLs riktlinjer gällande socialförsäkringsförmåner.  

15.3 Försäkringar  
Familjehemsplacerade barn och ungdomar som placerats i familjehem är 
kollektivt olycksfallsförsäkrade via kommunens försäkring. Familjehemmen ska 
ha en gällande hemförsäkring och ska varje år kunna uppvisa försäkringsbrev på 
giltig hemförsäkring. I de fall det familjehemsplacerade barnet skadar något i 
familjehemmet, ska familjehemmets hemförsäkring användas i första hand. 
Familjehemmet bör anmäla skadan till socialnämnden så fort som möjligt och 
diskussion får föras om socialnämnden ska ansvara för kostnaden för självrisken. 
Utgångspunkten är dock att familjehemmet själva ansvarar för kostnaden för 
självrisk. I de fall besökande till det placerade barnet skadar något i 
familjehemmet, ansvarar socialnämnden inte för detta.  

16. Sekretess  
Familjehemsföräldrar omfattas varken av Offentlighets- och sekretesslagens 
bestämmelser eller någon annan lagstadgad tystnadsplikt. Anledningen till det är 
att familjehemsföräldrarna ska fungera som barnets föräldrar i vardagliga 
situationer i kontakt med skola, sjukvård, barnomsorg med mera. Detta gäller ej 
kontrakterade jourhem, se punkt 4.2 jourhem. 
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