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       Social- och arbetsmarknadsnämnden SID 1 /2   

Intresseanmälan 
För uppdrag avseende familjehem, jourhem, god man, kontaktperson 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifterna för att kunna behandla din intresseanmälan.  Vi sparar uppgifterna i fem år. Mer information om hur 
staden behandlar personuppgifter finns att läsa på http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Datum 

Avser 
☐ Familjehem ☐ Jourhem ☐ God man ☐ Kontaktperson 

Personuppgifter, person 1 
Namn Personnr 

Adress, bostad Telefon dagtid 

Postnummer och ort Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Personuppgifter, person 2 (om tillämpligt) 
Namn Personnr 

Adress, bostad Telefon dagtid 

Postnummer och ort Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Egna barn 
Antal Födelseår (om fler än ett barn – separera med kommatecken) 

Språkkunskaper 

Sysselsättning 
Utbildning Nuvarande arbete 
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Motiv till intresseanmälan 
(Max 500 tecken) 

  

Beskriv er egen familj 
(Max 500 tecken) 

  

Beskriv er erfarenhet av barn och ungdomar 
(Max 500 tecken) 

  

Övrigt 
(Max 500 tecken) 

  

Blanketten skickas till 
Sundbybergs stad 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Familjehemsgruppen 
172 92 Sundbyberg 
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