
På grund av den ökade belastningen av ensam- 
kommande barn och unga har Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) utvecklat tjänsten  
”FamiljehemSverige.se” som blir nationell tjänst 
för alla kommuner hösten 2016. Men redan nu kan 
kommuner ansluta sig för att utvärdera tjänsten.

Syfte 
Att underlätta och säkerställa kommunens arbete 
med prioritering av inkommande ansökningar  
till att bli familjehem.

Hur
De som ringer in, e-postar eller söker via er hemsida,  
ska hänvisas till en självtest där de, genom ett antal  
frågor, får en uppfattning om vad det innebär att 
vara familjehem.

Är resultatet av självtestet positivt så uppmanas  
användaren att fylla i ett frågeformulär som  
sedan, via en säker kommunikationsplattform  
(SecureMailbox), skickas uppgifterna till den  
kommun de vill ställa ansökan till.

Frågorna som besvaras i intresseanmälan är  
skattade och kommer med automatik ge mottag-
ande kommun en översikt över de som får:
1. Hög skattning – låg risk, prioriterad 
2. Medel skattning – bedöm svar 
3. Låg skattning – hög risk, ej prioriterad

Det innebär att ni som mottagande kommun  
kommer få mail som tydligt visar vilken genre som 
den ansökande ska sorteras i.

Bli först med den nya  
e-tjänsten FamiljehemSverige.se

Vad innebär det att vara med i tjänsten?
• Om ni deltar under våren 2016 är ni med  
och kan utvärdera och påverka tjänsten.
• Informationsmöte hos SKL eller via t.ex. Skype  
i början av februari. Avstämningsmöten ca 1 gång/månad. 
• Att via webbläsare använda en säker kommunikationsplattform (SecureMailbox)  
så att information kan skickas säkert och uppfyller kraven på sekretess. 
• Delaktighet i möten/telefonmöten för att stämma av arbetet. 
• Ingen licenskostnad och fri support från projektledare och tekniker.

Genomförs inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).   
Kontaktperson: Mari Littmarck 070-896 40 39, mari.littmarck@skl.se

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst med 
självtest för att ge en tydligare uppfattning om 
vad det innebär att vara familjehem.

Alla uppgifter hanteras säkert och all  
information som skickas är krypterad och  
lagras enligt gällande lagkrav.

Kommunen tar emot ansökan i SecureMailbox 
och kan vid behov kommunicera säkert med den 
ansökande eller kollegor. SecureMailbox fungerar 
som ett säker kommunikationslösning och upp-
fyller alla lagar och regler kring datalagring (PUL) 
enligt senaste krav inom EU.


