
 

Information till familjehem 

Placering i trygg familjemiljö 
Stiftelsen Smålandsgårdar är en konsulentstödd familjehemsorganisation. Vår 

uppdragsgivare är socialtjänsten. Klienterna placeras i familjehem där de bor och deltar i 

familjens vardag som familjemedlemmar. Familjehemmen rekryteras, utreds och utbildas 

samt vägleds och handleds av Smålandsgårdars familjehemskonsulenter. Placeringsavtal 

tecknas mellan Stiftelsen Smålandsgårdar och familjehemmen samt mellan Stiftelsen 

Smålandsgårdar och placerande kommun. Därutöver tecknar även placerande kommun 

placeringsavtal med respektive familjehem. 

Stiftelsen Smålandsgårdar tillhandahåller konsulentstödd familjehemsvård för barn, 

ungdomar och vuxna med sociala/psykiska problem, missbruksproblem och/eller 

kriminalitet. Vår verksamhetsidé är att genom konsulentstödd familjehemsvård befrämja 

hälsa, utveckling och socialt samspel hos barn, unga och vuxna genom att skapa en 

förutsägbar och meningsfull livssituation. 

Familjehemmen är det centrala i vår verksamhet där klienten är vårt gemensamma fokus. 

Våra familjehem ska stå för engagemang, förtroende och tydlighet samt fungera som goda 

förebilder. Vistelsen i familjen skall skapa trygghet för klienten och göra klientens vardag 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Vår målsättning är att stärka individens egna resurser 

och förmågor och därigenom motverka/minska de stress- och sårbarhetsfaktorer som finns 

hos individen. 

Ersättningar till familjehemmet 
Under den tid familjehemmet har placering/placeringar genom Stiftelsen Smålandsgårdar 

utgår ersättning dels i form av arvode dels genom omkostnadsersättning. 

Familjehemmen är uppdragstagare och inte anställda. Arvodet är skattepliktig inkomst och 

beskattas som inkomst av tjänst. Stiftelsen Smålandsgårdar drar preliminärskatt och betalar 

sociala avgifter. Uppdraget berättigar inte till semesterlön eller semesterersättning. Arvodet 

är både sjukpenningsgrundande och pensionsgrundande men berättigar inte till 

tjänstepension eller till A-kassa. Sedan AGi (arbetsgivardeklaration på individnivå) infördes 

2019 lämnas ingen årlig kontrolluppgift utan uppgifterna lämnas månatligen på 

lönebeskedet. 

Omkostnadsersättningen utgörs dels av en åldersfördelad schablon, som kallas 

grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas individuellt utefter den placerades 

eventuella speciella behov. Grundkostnaden beräknas täcka den placerades normala och 

löpande behov för försörjning och livsföring i övrigt. 



Den är lika för alla i åldersgruppen och är uppdelad från 0-12 år och från 13 år och uppåt. 

Grundkostnaden inkluderar barnbidrag, studiebidrag eller inkomst hos den placerade som 

ska dras från grundkostnaden då den går direkt till familjehemmet eller den placerade. 

Den placerades individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver 

grundkostnaden så kallade tilläggskostnader. Tilläggskostnader måste godkännas av 

Smålandsgårdars verksamhetschef och till grund för ett godkännande ligger Skatteverkets 

riktlinjer gällande tilläggskostnader. Kostnader som är regelbundet återkommande kan 

schabloniseras och betalas som en fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader 

uppkommer mer sällan och kan prövas när det är aktuellt, förutsatt att utrymme finns inom 

ramen för maximalt utbetald tilläggskostnad. 

När något extra fördyrande behöver köpas till den placerade så som en cykel kan detta 

ersättas som en extra kostnad. Beroende på inköp kan det krävas ett godkännande av 

nämnd. Denna extra utrustning tillhör den placerade vid eventuell flytt från familjehemmet.  

Grundkostnad och tilläggskostnad baseras på aktuellt års prisbasbelopp enligt följande: 

grundkostnad 0-12 år beräknas på 110 % av prisbasbeloppet och högsta skattefria 

tilläggskostnad inkl. grundkostnad beräknas på 155 % av prisbasbeloppet. 

Grundkostnad och tilläggskostnad baseras på aktuellt års prisbasbelopp enligt följande: 

grundkostnad från 13 år beräknas på 125 % av prisbasbeloppet och högsta skattefria 

tilläggskostnad inkl. grundkostnad beräknas på 175 % av prisbasbeloppet. 

Mer information följer gällande vad som ingår i omkostnadsersättningen gällande 

grundkostnad, tilläggskostnad samt extra kostnad. Observera att när klient är placerad 

utifrån ramavtal styr alltid respektive ramavtals regler vilket kan innebära att ändring 

gällande reglerna nedan kan bli aktuellt. 

  



Ingår i grundkostnaden 
Mat/livsmedel 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet mat för den placerade. När den 
placerade vistas på annan plats vid planerad ledighet skickar familjehemmet med den 
placerade 63/83 kr per dygn i matpeng alternativt att 63/83 kr per dygn dras från 
grundkostnaden. (0-12 år 63 kr, 13 år och äldre 83 kr) Se även tilläggskostnad. 
 

Logi 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet logi för den placerade. Se även 
tilläggskostnad. 
 

El 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet all el som används under placeringen. 
 

Radio/Tv/Internet 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet så den placerade har tillgång till radio, tv 
och Internet. 
 

Telefon 
Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet så den placerade har tillgång till telefon. 
Se även tilläggskostnad. 
 
Tvätt 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet så den placerade har tillgång till 
tvättmaskin, tvättmedel samt torkmöjligheter. 
 

Personlig hygien 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet hygien – och toalettartiklar för den 
placerade, gällande basutbud, samt en klippning hos frisören 1 gång var 8:e till var 12:e 
vecka. 
 
Icke receptbelagd medicin 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet icke receptbelagd medicin, så som 
värktabletter, nässpray och dylikt, för den placerade. 
 

Nöjen och aktiviteter 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet nöjen och aktiviteter som den placerade 
gör med familjehemmet. 
 
Körning 

Körning ingår i grundkostnaden. Se även tilläggskostnad 
 
Kläder 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet kläder för placerade barn och ungdomar, 
0-17 år. 
 
Fickpeng 

Genom grundkostnaden finansierar familjehemmet fickpeng. Utbetalas barnbidrag via 
försäkringskassan eller studiebidrag via CSN dras detta från grundkostnaden. Ett avdrag görs 
även när den (vuxna) placerade har inkomst. 



Hemförsäkring barn och ungdomar 

Det är av stor vikt att familjehemmet informerar sitt försäkringsbolag samt uppdaterar sin 
hemförsäkring om att det finns ytterligare en boende i hemmet. 
 
Därutöver ska grundkostnaden även täcka busskort, förbrukningsvaror, ökad 
förbrukning av el och vatten, möbler samt normalt slitage av dessa. 

 

Tilläggskostnader 
Den placerades individuella behov kan göra att det finns kostnader utöver det som 
ingår i grundkostnaden. Då kan dessa ersättas med en tilläggskostnad till visst 
maxbelopp satt av skatteverket. Detta gäller: 
 
Barnomsorgsavgift/skolbarnomsorgsavgift 

För uppkommen kostnad 
 
Resa till föräldrar eller andra närstående 

Efter samråd med Smålandsgårdar kan en hemresa i månaden för den placerade läggas som 
en tilläggskostnad. Alla resor skall förankras och godkännas av Smålandsgårdar samt 
placerande kommun. Om det blir aktuellt med att den placerade vill besöka flickvän/pojkvän 
istället, kan det diskuteras. Dock prioriteras och finansieras främst hemresa och umgänge till 
familj/barn. 
 
Specialmat 

Om den placerade har specialkost på grund av exempelvis allergier, sjukdom, religiösa skäl 
eller av andra skäl äter annorlunda kost. Schablon upp till 500 kr. 
 
Glasögon/Linser 

Kostnadsförslag skall förankras och godkännas av Smålandsgårdar innan undersökning och 
inköp görs. Kan läggas som en tillfällig utökad tilläggskostnad så länge det finns utrymme 
inom maxgränsen för tilläggskostnad, kvitto på kostnaden ska då uppvisas.  
 
Dyrare fritidsaktiviteter 

Så som ridning, ishockey, träningskort eller annan fördyrande fritidsaktivitet, samråd ska ske 
med Smålandsgårdar. 
 
Semesterresor 

Ersätts i samband med resa eller därefter enligt överenskommelse med Smålandsgårdar. Kan 
läggas som en tillfällig utökad tilläggskostnad så länge det finns utrymme inom maxgränsen 
för tilläggskostnad.  
 
Receptbelagd medicin/ordinerad medicin  

Ersätts upp till fribeloppet. Det är den placerade och/eller familjehemmets ansvar att 
meddela när fribeloppet är uppnått. Kan läggas som en tillfällig utökad tilläggskostnad så 
länge det finns utrymme inom maxgränsen för tilläggskostnad, kvitto på kostnaden ska då 
uppvisas.  
 
Körning 

Till sysselsättning dvs. planerad aktivitet så som arbete, sjukvård, terapisamtal eller 
myndighet. 
 
Mobilabonnemang 

För uppkommen, relevant, kostnad för svenska abonnemang. 



 
Sjukvårdsavgift  

besök inom sjukvården upp till fribeloppet. Det är den placerade och/eller familjehemmets 
ansvar att se till när fribeloppet är uppnått. Kan läggas som en tillfällig utökad 
tilläggskostnad så länge det finns utrymme inom maxgränsen för tilläggskostnad, kvitto på 
kostnaden ska då uppvisas.  
 
Busskort 

Till sysselsättning dvs. planerad aktivitet så som arbete, sjukvård, terapisamtal eller 
myndighet. 
 
Färdtjänst 

För uppkommen kostnad 
 
Tilläggskostnaden ska ses individuellt och det ska finnas ett underlag som redogör för 
kostnadens behov. Tilläggskostnaden ska beräknas på årsbasis. Utbetald 
tilläggskostnad som ej utnyttjats till avsett utlägg måste återbetalas till 
Smålandsgårdar. 
 

Extra omkostnadsersättning 
Ibland kan en del familjehem behöva extra omkostnadsersättning utöver de belopp 
som ingår i grundkostnad och tilläggskostnaden. Det kan exempelvis ske vid 
oförutsedda händelser eller om barnet behöver något fördyrande ex. en cykel. 
Utbetalning av extra omkostnadsersättning sker enbart mot uppvisande av kvitto. 

 
Cykel eller liknande 

Kan ersättas som en extra omkostnadsersättning. Kostnadsförslag skall förankras och 
godkännas av Smålandsgårdar innan inköp görs. 
 
Mobiltelefon 

Kan ersättas som en extra omkostnadsersättning. Kostnadsförslag skall förankras och 
godkännas av Smålandsgårdar innan inköp görs. 
 
Glasögon/Linser 

Kan ersättas som en extra omkostnadsersättning så länge det finns utrymme inom 
maxgränsen för tilläggskostnad samt mot uppvisande av kvitto. Kostnadsförslag skall 
förankras och godkännas av Smålandsgårdar innan undersökning och inköp görs. 
 

Övrigt 
Samtalskontakt 

Vid behov, enligt placerande kommun, kan Smålandsgårdar boka samt finansiera extern 
samtalskontakt. 
 
Behandling 

Vid behov, enligt placerande kommun, kan Smålandsgårdar boka samt finansiera olika 
former av behandling, exempelvis NADA och sjukgymnastik. 
 
Arbetskläder 

Efter samråd med Smålandsgårdar samt uppvisande av kvitto kan Smålandsgårdar finansiera 
arbetskläder vid placeringsstart om det är aktuellt för sysselsättning eller praktik. Samråd 
sker med Smålandsgårdar gällande belopp innan inköp. 
 



Avlastning 

Efter samråd med Smålandsgårdar och placerande kommun kan Smålandsgårdar stå för 
ersättning till avlastningsfamilj 1 gång i månaden, fredag–söndag, dock görs avdrag med 
63/83 kr per dygn från ordinarie familjehems grundkostnad. (0-12 år 63 kr, 13 år och äldre 
83 kr). 
 

Tandvård 

Efter samråd med Smålandsgårdar och placerande kommun kan tandvård finansieras. 
Kostnadsförslag ska lämnas till Smålandsgårdar innan behandling eller ingrepp sker. 
 

Läkarvård 

Efter samråd med Smålandsgårdar och placerande kommun kan läkarvård finansieras, dock 
ej vanligt vårdcentralbesök. Den placerade kan, efter samråd med Smålandsgårdar, ansöka 
om bidrag hos hemkommun till längre tids läkarvård, såsom subutexbehandling. 
 

Grundutrustning 

Efter samråd med Smålandsgårdar och placerande kommun kan grundutrustning finansieras 
av placerande kommun. Kostnadsförslag ska lämnas till Smålandsgårdar och godkännas av 
placerande kommun innan inköp. Grundutrustning utgår enbart vid placeringens början och 
ska vara kläder och annan utrustning för säsongen. Kvitto krävs för ersättning. 
 
Bredvidboende vid vuxenplacering 

El och uppvärmningskostnaden kan ersättas som en förhöjd grundkostnad. Underlag måste 
finnas på beräkningen. Kan räknas ut genom Schablon. 


