
Information om Smålandsgårdars personuppgiftshantering för 

utrett familjehem. 

1. INLEDNING 
Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) som ersätter PUL 
(Personuppgiftslagen) gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen 
kommer att innebära förändringar när det gäller behandling av personuppgifter och stärkta rättigheter för 
den enskilde när det gäller personlig integritet. 
 
Det är vår skyldighet att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter, och var dessa finns. 
 

Denna information vänder sig till dig/er som 

• är utredd som familjehem hos oss 
• väntar på placeringsuppdrag 

• har placeringsuppdrag 

Vi är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig och dina anhöriga lagras och 
hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi är 
skyldiga att skydda dina uppgifter enligt de lagar och regler som gäller, att informera dig och 

tillsynsmyndighet vid eventuell förlust eller intrång i våra system. 

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur 
dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätt att kontakta 

datainspektionen. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext. 

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER? 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra 
uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, utredningsinformation, e-

postadress. Särskilt känsliga uppgifter definieras av GDPR som: 

• etniskt ursprung 

• politiska åsikter 

• religiös eller filosofisk övertygelse 

• medlemskap i en fackförening 

• hälsa 

• en persons sexualliv eller sexuella läggning 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR? 

3.1 Utredning och presentation 

När du/ni utreds av Smålandsgårdar inhämtas personuppgifter gällande dig och anhöriga som 

sammanställs i en presentation. Dessa uppgifter är namn, personnummer, adress, registerutdrag 
från Polismyndighet, Försäkringskassa, Kronofogdemyndighet och Socialtjänst, personliga 
uppgifter från din tidigare och nuvarande livssituation, som även kan innehålla uppgifter av 

känslig karaktär. 

Under den tid du/ni är familjehem för Smålandsgårdar uppdateras denna presentation vid behov 
med förnyade registerutdrag och reviderade uppgifter. Du har rätt att ta del av information som 

tillförs presentationen. 



I samband med erbjudande om placering skickas presentationen till aktuell uppdragsgivare, 

socialtjänsten. Socialtjänsten använder presentationen som en grund till ställningstagande om 
uppdrag och som information till den utredning de är skyldiga enligt lag att framställa. 

Rättslig grund för hanteringen: 

• Rättslig förpliktelse 

• Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning 

• Fullgörande av avtal 

• Berättigat intresse 

Lagring: 

• Smålandsgårdar sparar dina/era personuppgifter under tiden du/ni verkar som 
familjehem för oss. Dina/era personuppgifter gallras tre år efter avslutat samarbete. 

3.2 Under placering 

Under placering av klient förs journalanteckningar i en familjehemsakt. Där dokumenteras 

Smålandsgårdars kontakt och handledning av familjehemmet, samt kontakt med socialtjänst 
och andra parter som ex god man, skola för att följa och säkerställa vården av den placerade. 

Vid avslutad placering kan journalanteckningar från placeringstiden, i familjehemsakten, 
skickas till uppdragsgivaren för att förvaras i socialtjänstens familjehemsakt. 
 

Avtal skrivs mellan Smålandsgårdar och familjehemmet där familjehemmets namn 
förekommer. 

 
Rättslig grund för hanteringen: 

• Rättslig förpliktelse 

• Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning 
• Fullgörande av avtal 

 
Lagring: 

• Familjehemsakten gallras enligt gällande lag. 

• Avtalet gallras tre år efter avslutat uppdrag. 
 

3.3 Ersättningar 

Under placering av klient erhåller du/ni som familjehem, ersättning i form av arvode och 

omkostnad. Personuppgifter i form av namn, personnummer och kontonummer, hanteras för att 
vi skall kunna fullgöra det avtal Smålandsgårdar har med er som familjehem. Lagring följer 
bokföringslagen. 

Rättslig grund för hanteringen: 
• Rättslig förpliktelse 

• Fullgörande av avtal 
 

Lagring: 

• Gallring sker enligt gällande bokföringslag. 
 

3.4 Kommunikation 

Smålandsgårdar kommunicerar med dig/er via telefon, post, e-post och sms. När du 

kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex namn och 
kontaktuppgifter, information om din synpunkt, fråga, ärende/placering. 



Dina/era kontaktuppgifter handhas för att hålla kontakt med dig under löpande placering och 
med dig i egenskap av familjehem för Stiftelsen Smålandsgårdar, ex utskick, inbjudningar. 

Rättslig grund för hanteringen: 

• Rättslig förpliktelse 

• Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt/ert berättigade intresse att hantera ditt 
ärende. 

• Fullgörande av avtal 

• Säkerställa placeringen 

Lagringstid:  

• Kommunikation som berör en placering lagras och gallras enligt gällande lag 

• Annan eventuell kommunikation raderas när frågan utretts 

• Kontaktuppgifter raderas tre år efter avslutat samarbete 

3.5 Inbjudningar och deltagande i utbildningar och konferenser 

Inbjudningar till utbildningar och konferenser skickas via post eller e-post. 

Uppgift om deltagande i utbildningar och konferenser förs in i din/er presentation, se 3.1. 

För statistik och kontroller avseende Stiftelsen Smålandsgårdars certifiering via RFF 
(Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård) sparas uppgifter om deltagande. 

Rättslig grund för hanteringen: 

• Fullgörande av avtal 

• Berättigat intresse 
 

Lagring: 

• E-post eller sms-kommunikation sparas tills utbildning/konferens är genomförd. 

• Kursdeltagande för statistik gallras tre år efter avslutad kurs. 

• Kursintyg gallras tre år efter avslutat samarbete. 

4 Dina/era rättigheter 

Du har rätt att få utdrag på de personuppgifter vi hanterar, få dem rättade, raderade, eller att 

begränsa behandlingen av personuppgiften, rätt att invända mot hur personuppgift används. 
Skulle dessa ändringar vara för ingripande i viktig information, eller gå emot lagstadgat krav, 
krav enligt gällande avtal eller förutsättning att ingå avtal kan det påverka din/er möjlighet att 

kvarstå som familjehem. 
 

Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke. 

Har du synpunkter på hur vi hanterat dina uppgifter vänd dig till nämnda kontaktpersoner på 
Stiftelsen Smålandsgårdar. Du har också rättighet att framföra klagomål till Datainspektionen. 

5 Kontaktuppgifter 

Verksamhetschef: 
Johan Pyrell 
076-627 91 04 

johan.pyrell@smalandsgardar.nu 


