
Tjänsten FamiljehemSverige utvecklades av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) under hösten 2015 på 
grund av den ökade belastningen av ensamkommande 
barn och unga. 

Syfte med tjänsten 
Syftet är att underlätta och säkerställa kommunens 
arbete med prioritering och sortering av inkommande  
intresseanmälningar samt att ge den sökande en  
större insikt om vilket åtagande det innebär att vara  
ett familjehem.

Hur skickas intresseanmälan in?
De som ringer in, e-postar eller söker via er hemsida,  
ska hänvisas att fylla i en intresseanmälan som  sedan 
skickas krypterat, via  en säker kommunikationsplatt-
form (SecureMailbox), till de kommuner de väljer. 

Frågorna som besvaras i intresseanmälan samman-
ställs i en PDF där förstasidan ger mottagande  
kommun en visuell översikt:
1. Antal och ålder på boende i hushållet  
2. Typ av boende, husdjur och antal sovrum 
3. Vilka svar som behöver uppmärksammas

På samma webbsida som intresseanmälan fylls i finns 
också ett självtest där de, genom ett antal frågor, får en 
uppfattning om vad det innebär att vara familjehem.  
Är resultatet av självtestet positivt så uppmanas använ-
daren skicka in intresseanmälan.

Anslut er till e-tjänsten  
FamiljehemSverige.se

Vad innebär det att vara med i tjänsten?
•  Telefonmöte för uppstart och genomgång av  

tjänsten cirka 1 timme – efter det är ni igång.
•  Att via webbläsare använda en säker  

kommunikationsplattform (SecureMailbox) så att  
information kan skickas  
säkert och uppfyller gällande lagkrav och sekretess.

•  Delaktighet i möten/telefonmöten för att stämma av arbetet.
•  Kostnad för tjänsten enligt fördelningsnyckel på antal invånare.

Genomförs inom ramen för sektionen Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).   
Kontakt: familjehemsverige@skr.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 
uppfyller alla lagar och regler kring sekretess och 
datalagring av personuppgifter (PuL) samt EUs 
senaste dataskyddsdirektiv (GDPR).




