Intresseanmälan familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson
* Obligatoriska fält

0 Information till sökande
0.1 *
Jag godkänner genom användandet av denna tjänst att
Svalövs Kommun hanterar mina personuppgifter i enlighet
med Dataskyddsförordningen

1 Vad avser din intresseanmälan?
1.1 Vad avser din intresseanmälan*
Familjehem

Jourhem

Kontaktfamilj

Kontaktperson
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2 Dina uppgifter
2.1 Civilstånd* (Du kan endast välja ett alternativ)
Jag är gift/sambo

Jag är ensamstående

2.2 Förnamn*
2.3 Efternamn*
2.4 Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)*
2.5 Bostadsadress*
2.6 Postnummer*
2.7 Ort*
2.8 Telefonnummer*
2.9 E-postadress*

Sida 2 av 6

3 Allmänna uppgifter
3.1 Antal hemmavarande barn, 0-11 år*
3.2 Antal hemmavarande barn, 12-18 år*
3.3 Finns det tidigare erfarenhet av/är du redan familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj?*
Ja, familjehem

Ja, jourhem

Ja, kontaktfamilj

Ja, kontaktperson

Nej
3.4 Övriga uppgifter du vill framföra till oss

3.5 Hur vill du bli nådd?*
Telefon

Mejl

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift
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Anvisningar för blankett

Information till sökande

Alla barn behöver trygghet och detta
kan uppnås på olika sätt
genom familjehem, kontaktperson eller
kontaktfamilj.
Familjehem
Att vara familjehem innebär att vara en
ställföreträdande, trygg familj där barnet kan få ro och
en säker, stadig grund att växa och utvecklas från.
Familjen kan se olika ut; man kan vara gift, sambo
eller ensamstående, med eller utan barn. Man arbetar
i team med socialtjänsten och med barnets
ursprungliga familj och nätverk (kallas för "Det
tredelade föräldraskapet").
Jourhem
Att vara jourhem innebär att man tar emot akuta
placeringar för tillfällig vistelse.
Kontaktperson
Som kontaktperson åtar du dig att träffa en ung eller
vuxen människa en eller ett par gånger i veckan.
Syftet med träffarna kan vara att bidra till en
meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt till
en vuxen person som lyssnar.
Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa
helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för
barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler
viktiga vuxna i sitt nätverk.
Intresserad?
Antalet familjehemsplacerade barn ökar och därmed
behovet av nya familjehem och jourhem. Är du
intresserad av att veta mer/anmäla ditt intresse av att
vara familjehem? Kontakta oss i formuläret!

Information om behandlingen av dina
personuppgifter genom användandet
av e-tjänsten
Ändamål/ syfte med hanteringen
Dina personuppgifter kommer att användas för att
socialnämnden ska kunna handlägga ditt ärende.
Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig och
ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter
enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan kontakta
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personuppgiftsansvarig via kommunens växel,
0418-47 50 00.
Rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina
personuppgifter genom tjänsten är allmänt intresse.
Gallring av personuppgifter hanteras enligt gällande
dokumenthanteringsplan.
Läs mer om hur Svalövs kommun hanterar dina
personuppgifter

Anvisningar för fält

0.1

Beskrivning

Jag godkänner genom användandet av denna
tjänst att Svalövs Kommun hanterar mina
personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen

1 Vad avser din intresseanmälan?

Anvisningar för fält

1.1 Vad avser din intresseanmälan

Beskrivning

Familjehem

Jourhem

Kontaktfamilj

Kontaktperson

2 Dina uppgifter

Anvisningar för fält
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2.1 Civilstånd

Beskrivning

Jag är gift/sambo

Jag är ensamstående

3 Allmänna uppgifter

3.3 Finns det tidigare erfarenhet av/är du
redan familjehem, jourhem,
kontaktperson, kontaktfamilj?

Beskrivning

Ja, familjehem

Ja, jourhem

Ja, kontaktfamilj

Ja, kontaktperson

Nej

3.5 Hur vill du bli nådd?

Beskrivning

Telefon

Mejl

4 Sammanfattningssida

5 Tacksida
Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.
Vid eventuella frågor kan du ringa 0418-47 50 00 och bli kopplad till en socialsekreterare.
Med vänlig hälsning
Svalövs kommun
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