
Modell för tidigt 

socialt stöd
- Exempel på sociala utfallskontrakt i Hässelby-

Vällingby
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utvecklingsarbetet?



Varför behövdes utvecklingsarbetet?



Behovsanalysen har visat att 

utvecklingsarbete behöver ske inom 

följande områden

• Fler barn och unga ska vara delaktiga under 

utredning 

• Ökad samverkan med bland annat förskola och skola 

• Fler funktioner inom socialtjänsten har en 

flexibel roll

• Snabbare insatser för barn som har mindre 

omfattande problematik 

• Mer flexibla insatser som innehåller 

praktiskt stöd

• Fler insatser att välja bland för att

bättre matcha behov

• Undersöka möjligheter till samverkan 

med civilsamhället 



Utveckla samverkan med civilsamhället genom 

sociala utfallskontrakt

I samverkan nå följande:

Övergripande mål: Barn och unga lyckas bryta en negativ 

utveckling efter genomförd insats.

Kvantitativa mått: 50 % av barn och unga, aktuella inom 

socialtjänsten, med kriminellt beteende eller missbruk 

alternativt visar hög risk att utveckla ett kriminellt beteende, 

lyckas bryta sin negativa utveckling. 

Barn och unga tackar ja till insats och fullföljer insatsen. 

Målgrupp: Barn och unga, främst i grundskoleålder, aktuella inom 

socialtjänst i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Utfall: Nå signifikanta förändringar genom att stärka barns och 

ungas skyddsfaktorer. Insatser på följande områden:

• Skola – skolnärvaro, studiero, skolsituation

• Fritid – meningsfull fritidssysselsättning och fysisk hälsa

• Familj - Stärka familjerelationer alt. vuxna förebilder

• Hälsa – Psykiska hälsa (fysisk hälsa går under fritid)
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Unika besökare på webbplatsen 2018 – 2020

1.680 unika besök varje månad i snitt

36% av alla unika besök skedde 2020



Unika besökare snitt per månad olika år
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3.120 unika besök per månad under 2020

1.488 unika besök varje månad i snitt



Hur många procent av alla unika 
besökare gör självtest?



25% av alla besökare gör självtest (ökat från 21%)

Från start 429 självtest varje månad (ökat från 366)
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Intresseanmälan



1 av 4
av alla unika besökare skickar in 

intresseanmälan

Statistik sedan 
juni 2016

23,5%
Intresseanmälningar

20.489 st



Intresseanmälan, 20.489 st sedan start

Cirka 394 i månaden sedan vi började mäta

1 av 4 besökare skickar in

613 st i snitt per månad under 2020
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Tillägg på 
PDF för
medgivande



Uppdatering våren 2021

 Anpassa färgkontraster av tillgänglighetsskäl

 Ändra i PDF för medgivande

 Lägga till filmer där familjer berättar om uppdragen



Det finns marknadsföringsmaterial

Anmäl intresse till din kommun

www.familjehemsverige.se

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn  

och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar , 

dels om barn och ungdomar som fly

r

 från kr ig och anl änder  ti ll Sv erige utan föräldrar.  

För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo  

hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Är du redo att vara ett hem åt någon annans barn?  

Självtestet innehåller femton frågor som ger dig en inblick i  

vad som förväntas av dig som familjehemsförälder. 

Anmäl ditt intresse och svara på grundläggande frågor  

om din familjesituation. Dina uppgifter hanteras säkert  

och all information är krypterad. 

Anmäl intresse

Testa dig själv

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill söka familjehem.  

Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Intresserad av att  

bli familjehem?

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/


Fortsätt komma med 

förbättringsidéer

Gå igenom tjänsten själv, testa att svara på frågorna

Diskutera med kollegor

 Vilken information saknas som skulle vara värdefull för oss?



Tack!



Videos för sociala medier
www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-

familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/

• Video = lätt att 

ta till sig 

• Egna 

erfarenheter

• Ämne som 

berör

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/marknadsforingsmaterial/


Ladda ner videon



Gör ett inlägg på Facebook
1. Ladda upp videon 

2. Skriv en kort och engagerande 

text

3. Publicera



Hur engagerar man i sociala medier?



Att engagera i sociala medier

• Interagera och var social! Ställ 

frågor/få igång ett samtal. Glöm 

inte att svara. Använd emojis. 

• Använd hashtags och taggar 

#familjehem #jourhem 

#kontaktfamilj

• Tagga relevanta aktörer 

• Tänk på tidpunkten ni publicerar

• Var aktuell – kan ni haka på 

något som händer just nu? 



Uppmana till handling

 ”Gå in och anmäl 

intresse på 

familjehemsverige.se”

 ”Testa dig själv på 

familjehemsverige.se”

 Be människor att dela 

inlägget. På sociala 

medier finns generellt 

ett stort engagemang 

för att hjälpa till, särskilt 

när det rör barn.



uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverigemarknadsforingsmaterial/ 



Säkra videomöten 
– möjliggör säkra videosamtal 

och möten på distans



Säkra videomöten

 Ingår i abonnemanget 

FamiljehemSverige

 Alla som ansluter sig till 

ett möte i Säkra 

videomöten har en egen 

krypterad uppkoppling

 Informations-

/supportmöten?

familjehemsverige@skr.se2020-11-20

www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/sakra-videomoten/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/sakra-videomoten/


Mejla kommun, mejladress och 

mobilnummer till 

familjehemsverige@skr.se

Svarsmejl med instruktioner för 

anslutning (skapa användare på 

SecureMailbox)

Klar att testa Säkra videomöten 

med hjälp av Användarguiden 

som kommer i svarsmejlet

familjehemsverige@skr.se

Vill du testa Säkra videomöten?

2020-11-20

mailto:familjehemsverige@skr.se


Deltagarguide – till den som bjuds 
in till ett möte i Säkra videomöten

familjehemsverige@skr.se2020-11-20



familjehemsverige@skr.se2020-11-20

www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/sakra-videomoten/

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/e-tjansten-familjehemsverige/sakra-videomoten/


Kostnadändring fr.o.m. 1 januari 2021

 Sedan 2019 står kommunerna för driftkostnaden av 

FamiljehemSverige. Kostnad per kommun baseras på invånarantal.

 Prishöjning för alla anslutna kommuner
<25.000 invånare = 350 kr/månad  420 kr/månad

25.000-50.000 invånare = 700 kr/månad  840 kr/månad

50.000-100.000 invånare =1400 kr/månad  1680 kr/månad

100.000-150.000 invånare = 2100 kr/månad  2520 kr/månad 

150.000-250.000 invånare = 3000 kr/månad  3600 kr/månad

>250.000 invånare = ca 5000 kr/månad  ca 6000 kr/månad

 Kostnaden innefattar driftkostnad, säker kommunikation, 

nätverksmöten, utveckling

 Alla anslutna kommuner får kompletterande information på mejl 

familjehemsverige@skr.se2020-11-20



www.suicidezero.se/livsviktigasnack/bok/ladda-ner-boken

http://www.suicidezero.se/livsviktigasnack/bok/ladda-ner-boken


www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid


www.vardochinsats.se

http://www.vardochinsats.se/

