
INTRESSEANMÄLAN OM ATT BLI KONTAKTPERSON / KONTAKTFAMILJ

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Telefon Mobil E-post 

Gemensamma barn Ålder Kön 
 Pojke  Flicka 

 Pojke  Flicka 

 Pojke  Flicka 

Ej gemensamma barn Ålder Kön 
 Pojke  Flicka 

 Pojke  Flicka 

 Pojke  Flicka 

Arbete och arbetstid 

Utbildning 

Arbete och arbetstid 

Utbildning 

Antal Km till förskola, skola, samhälle med allmänna kommunikationer 

Är ni eller har ni varit kontaktperson/familj? Kommun 
 Ja  Nej 

Är ni eller har ni varit familjehem? 
 Ja  Nej 

Är ni eller har ni varit jourhem Kommun 
 Ja  Nej 

Kommun 



Av vilken anledning önskar ni bli kontaktperson/kontaktfamilj? 

Berätta kortfattat om era erfarenheter och kunskaper om barn, 
och gärna en kort beskrivning av er familj. 

Har ni önskemål om ålder på barn? 
 Nej  Ja, 

Har ni husdjur? 
 Nej  Ja, 

Ansökan skickas till:  Social Omsorg eller e-postas till: soc@ystad.se 
Barn- och familjeenheten 
Blekegatan 1 
271 80 YSTAD 

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi tillämpar dataskyddsförordningen vid all behandling 
av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som du har 
kontakt med kommunen. 
Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Ystad kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. Detta gör du 
enklast genom att kontakta oss på Blekegatan 1, 271 80 Ystad eller soc@ystad.se. Du når vårt dataskyddsombud på: annika.linderoth@simrishamn. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

https://www.ystad.se/gdpr
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