Intresseanmälan för sociala stöduppdrag
Jag/Vi är intresserade av följande uppdrag: (kryssa för ett eller flera alternativ)
Kontaktperson

- att stödja en människa, barn/ungdom/vuxen, med eller utan
funktionshinder

Kontaktfamilj

- att vara en viktig extrafamilj för ett barn/ungdom/vuxen

Familjehem

- ett uppdrag som innebär att ha ett barn/ungdom/vuxen
boende stadigvarande hos sig.

Namn:

Personnummer:

Anställning/sysselsättning:

Sedan år:

E-post:

Mobiltelefon:

Namn:

Personnummer:

Anställning/sysselsättning:

Sedan år:

E-post:

Mobiltelefon:

Adress:

Telefon hem:

Postadress:
Namn och födelseår på barn i familjen:

Boendeform:
Lägenhet

Husdjur:
Villa

Bostadsyta:
Fritidsintressen:

Postadress
Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
614 80 SÖDERKÖPING

Uppdaterad 2015-06-09 Söderköpings kommun

Besöksadress
Storängsallén 20

Telefon
0121-181 00

Telefax
0121-186 32

E-post
socialnamnden@soderkoping.se
Hemsida:
www.soderkoping.se

Beskriv kortfattat er familjs personliga förhållanden:

Beskriv kortfattat ert motiv till att ta ett socialt stöduppdrag:

Tankar kring vad för person ni vill ta ett uppdrag för, vuxen/barn, ålder på barn etc.
Beskriv även ert motiv till eventuella önskemål

Sociala uppdrag innebär att kommunen utreder era personliga förhållanden för att bedöma er
lämplighet. Detta innebär bland annat att registerutdrag inhämtas från polismyndigheten samt från
socialnämnden i den kommun ni är bosatt i. Er underskrift på denna blankett innebär att ni lämnar
samtycke till att registerutdrag inhämtas.
När ni sänt in denna blankett kommer ni att kontaktas av handläggare på socialförvaltningen,
Söderköping.
Ersättning för uppdrag utgår enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting.
Information om Personuppgiftslagen
Personuppgifter som du lämnar här behandlas av Socialnämndens förvaltning i syfte att registrera och administrera din
ansökan/anmälan eller fråga. Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, Söderköpings kommun. Du kan årligen skriftligen
begära hos nämnden att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan begära att personuppgifter
rättas. Uppgifter som utgör allmän handling kan komma att lämnas ut till den som begär det. Vissa uppgifter kommer att gallras
enligt gällande gallringsbeslut hos respektive nämnd.

………………………………………
Datum och underskrift

…………………………………………..
Datum och underskrift

………………………………………
Namnförtydligande

………………………………………….
Namnförtydligande
Skriv ut

Postadress
Söderköpings kommun
Socialförvaltningen
614 80 SÖDERKÖPING

Uppdaterad 2015-06-09 Söderköpings kommun

Besöksadress
Storängsallén 20

Telefon
0121-181 00

Telefax
0121-186 32

E-post
socialnamnden@soderkoping.se
Hemsida:
www.soderkoping.se

