Socialförvaltningen
Sociala resursverksamheten,
Barn- och ungdomsteamet

Intresseanmälan till stödgrupp
Sida 1 (1)
Intresseanmälan till stödgrupp för barn mellan 7-18 år som har föräldrar eller andra vuxna omkring sig som
dricker för mycket alkohol, använder droger, mår psykiskt dåligt eller bråkar.
Nya grupper startar varje vår och höst.
Du blir uppringd av en utbildad barngruppsledare för information eller ett studiebesök.
Barnet/ungdomen
Efternamn, förnamn

Personnummer (6 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Postort

Hittillsvarande vårdnad
Gemensam

Modern

Fadern

Moder
Efternamn, förnamn
Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Postort

Fader
Efternamn, förnamn
Utdelningsadress

Postnummer

Telefon

Mobiltelefon

Postort

Blev hänvisad av
Namn

Telefon

Namnunderskrift vårdnadshavare
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Intresseanmälan skickas till
Sociala Resursverksamheten
Barn- och ungdomsteam
Motala kommun
591 86 Motala

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/stodgrupperbarn

e-postadress
SRVbarnungdom@motala.se

Information enligt dataskyddsförordningen
(GDPR)

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den
personuppgiftsansvarige som är Socialnämnden för Motala kommun.
Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).
Socialnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art. 6.1 e
vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som lämnas
används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende. Uppgifter
som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.
Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig. Socialnämnden är
också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.

Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten –
Datainspektionen.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se
Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
socialnamnden@motala.se

