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Framgångsfaktorer –
samverkan vid rekrytering 

av familjehem



Sprida erfarenheter

- SKL tillsammans med projektet Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit 
fram ett stödmaterial i syfte att stimulera fler kommuner att starta 
gemensamma verksamheter som kan samverka kring rekrytering 
av familjehem, utbildning o handledning

-Workshop med några kommungemensamma verksamheter-delat 
sin erfarenhet av samverkan 

-Hela materialet återfinns snart på vår hemsida under barn och 
unga/familjehem



Stödmaterialet består av

- Kort sammanfattning pp bilder

- Filmer om framgångsfaktorer

- Länkar till en fördjupning av framgångsfaktorerna

- Länkar till goda exempel på riktlinjer, olika typer av avtal, en 
förutredning, organisationsförslag m.m. 



Bakgrund

- Svårigheter att rekrytera nya och behålla erfarna familjehem

- Behov av utveckling

-Höja kvalitén-samla kunskap

-Öka tillgängligheten

-Dela andras erfarenheter



Framgångsfaktorer

- Större utbud – bättre matchning- konkurrenskraftig

-Hållbara placeringar minskar risken för sammanbrott

-Ökad stabilitet/hållbarhet

- Kontinuerligt erfarenhetsutbyte – ett naturligt nätverk underlätta 
utvecklingen

- Kvalitet på familjehem ökar i och med att man bl.a. får en samlad 
kompetens



Fler framgångsfaktorer 

- Tidssparande – Effektiviserar processen kring rekrytering

- Tillgänglighet- beredskap vid första kontakt och återkoppling
-Mindre kostnader för upphandla familjehem. Lägre kostnader och 

besparing av resurser

-Digitalisering – Viktigt att IT-stödet är förberett
- Egen kommunikatör - Marknadsföra varumärket

-Noggrann planering, uppstartsperiod och uppföljning





Styrning

- Tydlighet i styrning - vem bestämmer vad

- Styrgrupp

- Politisk förankring och beslut (regionalt och i resp. nämnd)

-Regelbunden uppföljning-kvalitetssäkring



Gemensamt avtal mellan de 
samverkande kommunerna
- Syfte och mål

-Roller, ansvarsområden och kostnader
- Tydliga rutiner (riktlinjer)

- Politisk förankring och beslut

-Regelbunden uppföljning
- Avsätt tid och budget för planering, uppstart och uppföljning på alla 

nivåer 



Lena Moseley

Familjepoolen Nord Väst



Lena Moseley

Verksamheter i 
Samverkan
Samverkan i 12 år

Jourhemspoolen – åtta kommuner

Familjepoolen – sex kommuner

Sollentuna kommun är huvudman



Lena Moseley

Familjepoolen

Sex stycken kommuner i 
NordVästra Stockholm

Sigtuna 
Upplands Väsby 
Sollentuna
Sundbyberg 
Solna 
Ekerö

Regionen har en population 
på drygt 320 000 invånare 
idag
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Familjepoolen

• Gör den första delen 
av rekrytering av 
familjehem och 
kontaktfamiljer. 

• Utbildning, ”Ett hem att 
växa i”
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Vad gör vi?

• Annonsering och marknadsföring, 
• Intresseanmälan
• Telefonsamtal + brev
• Registerkontroller
• Möte på kontoret– Bra Fam
• Hembesök
• 2 referenser
• Matchning med barn

• Ca 10% går genom ”tratten”
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Styrning

• Socialchefer (större inriktningsbeslut, 
fastställer budget)

• Enhetschef för verksamheten (driver 
verksamheten)

• Gruppledare
• Referensgrupp enhetschefer
• Samverkansmöten i kommunerna
• Daglig samverkan mellan personal på 

Familjepoolen och socialsekreterare i 
kommunerna
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Avtal
• Ekonomiska ramar
• Fast budget. (idag 3,7 

miljoner)
• 50% av den betalas 

procentuellt utifrån antal 
innevånare i kommunen (0-
17 år)

• 50% av den betalas 
procentuellt utifrån antal 
placeringar föregående år 
(SCB)

• Eventuellt underskott och 
överskott fördelas enligt 
samma fördelningsnyckel
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Styrkor

• Varumärket, marknadsföringen når ut till 
fler

• Mycket större underlag för matchning
• Mindre sårbart
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Varumärket

• Kommunalt – icke vinstdrivande
• Ett och samma varumärke för alls 

kommunerna, lättare att synas i 
konkurrensen.

• Kvalitet
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Statistik (från 2017)

• 461 Intresseanmälningar
varav:

• 309 familjehem
• 61 kontaktfamiljer
• 63 jourhem
• Vet ej 28

Aktuella barn:
• 140 (varav 80 nya under det året)
• 79 återtagna remisser
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Ju fler barn och familjer – desto bättre matchningsunderlag!
Barnen

• Särskilda behov
• Skolgång
• Intressen
• Behandlingsinsatser
• Geografiskt beläget
• Allergier
• Bo med andra barn?
• Syskon
• Självskadebeteende
• Utagerande
• Alkohol/ droger
• Språk
• Religion

Familjen

• Vilka resurser finns? Utbildning, erfarenheter
• Intressen
• Familjesammansättning, ensamstående, två vuxna, 

barn i hushållet
• Geografiskt beläget, i stad, lantligt
• Djur i familjen
• Religion
• Språk
• Nätverk
• Tid
• Möjlighet till hjälp vid umgänge
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• Kommun A kanske har behov av familjer till 
fem barn. De får in ett begränsat antal 
intresseanmälningar som matchar behovet 
till viss del. Man placerar barnen i familjer 
som passar ”hyfsat”.

• Medan man i kommun B har lika många 
barn som behöver familjer och får in en 
familj som passar ett barn i kommun A 
mycket bättre. 



Lena Moseley

Ju bättre matchning – minskar risken för sammanbrott
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Samverkan

• Måste ske hela tiden, ingenting går av 
sig själv

• Personal byts ut på alla olika nivåer. 
Ibland måste hela grupper introduceras 
på nytt, trots att kommunen varit med i 
många år.

• En god samverkan är förutsättning –
och det är allas ansvar.
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Tack

lena.moseley@sollentuna.se
Sofia.jander@sollentuna.se
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Fika!

Vi samlas här igen klockan 15.00 
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