
För att kunna ta emot intresseanmälningar från 
tjänsten FamiljehemSverige.se behöver vi bjuda in 
er till att skapa ett eget konto i SecureMailbox där ni 
kommer att ta emot intresseanmälan.

SecureMailbox fungerar som ett säker kommunika-
tionslösning och uppfyller alla lagar och regler kring 
datalagring (PUL) enligt senaste krav inom EU.

Vi behöver från er:

1. En funktionsbrevlåda för intresseanmälningar. Till 
exempel familjehemsverige@”kommun”.se eller om 
ni redan har en funktionsbrevlåda som passar för 
ändamålet och som går till personer som ansvarar 
för rektytering av familjehem så kan ni använda den. 

2. Ett mobiltelefonnummer till en tjänsteman som 
jobbar med rektytering av familjehem och som kan 
bekräfta kontot. Detta mobilnummer fungerar i 
första skedet endast som en ID-kontroll. Så fort ni 
har ett konto kommer ni kunna knyta fler mobiltele-
fonnummer till det kontot och även kunna skriva ut 
engångskoder som ni förvarar på ett säkert sätt.

Skicka ovanstående två uppgifter till  
samira.radwan@skl.se så kommer det i nästa steg 
komma en inbjudan att skapa ett konto från  
SecureMailbox.

Så här kommer tjänsten att fungera:

När en intresserad skickar en intresseanmälan och 
väljer er kommun får ni en notifiering i er funktions-
brevlåda från SecureMailbox. Genom länken i e-post-
meddelandet kan ni logga in i SecureMailbox och 
läsa intresseanmälan samt ladda ner ansökan som 
PDF. Intresseanmälan har fått ett skattningsvärde 
utifrån den ansökandes svar så att ni snabbt kan 
gallra ut de mest lämpliga ansökningarna.

Skapa en säker kanal till
FamiljehemSverige.se

Genomförs inom ramen för projektet Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).   
Kontaktperson: Samira Radwan 08-452 75 87, samira.radwan@skl.se

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

I tjänsten går det att skicka en intresseanmälan.
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 (GDPR).

Det finns i nästa steg möjlighet att fortsätta kontakten på ett säkert sätt i SecureMailbox om ni  
behöver kompletterande uppgifter eller om ni vill skicka ett svar på ansökan på ett effektivt sätt.

Om ni vill fortsätta ansökningsprocessen enligt era nuvarande rutiner går det också bra. Syftet är att 
ni snabbare ska kunna bedömma en intresseanmälan så att ni kan ägna tid åt de mest lämpade.


