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Ansökan till Kompass 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se 

Fyll i ansökan och skicka den via brev till: 
Kompass 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten  
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 

Ärendenummer 

Personuppgifter sökande
Förnamn och efternamn Personnummer 

E-post Telefonnummer 

Adress Postnummer och ort 

Anhörig/kontakt Telefonnummer till anhörig/kontakt 

Beställare/Samverkanspart 

 Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan  

 Region Kalmar län 

 Individ- och familjeomsorgen Mörbylånga kommun 

 Annat, ange vilken 

(Ange minst 2 beställare/samverkansparter) 

Namn E-post Telefon 

Namn E-post Telefon 

Namn E-post Telefon 

mailto:kommun@morbylanga.se
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Bakgrund 

Senaste arbete/sysselsättning:  År: 

Tidigare arbete/sysselsättning: År: 

Högsta avslutade utbildning:  År: 

Annan utbildning:  År: 

Intressen: 

Körkort: 

Hälsotillstånd (läkarintyg bifogas vid sjukskrivning): 

Arbetsutbud (%, procent): 

 

 

Varför bedöms det vara aktuellt med samverkan för att personen ska komma närmare 
arbetslivet/arbete/studier? (Ifylles av handläggare.) 
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Information till dig som aktualiserar en sökande till Kompass 
Kompass är en samverkansinsats och är ett stöd i ditt arbete för att hjälpa din patient/klient 
vidare ut mot arbetslivet/studier eller annan rehabilitering.  
Verksamheten/organisationen som du företräder kommer även fortsättningsvis att ha kvar 
ansvaret för din del av rehabiliteringsprocessen för personen. Din medverkan i samverkan är 
nödvändig i den fortsatta rehabiliteringsprocessen. Ansökan kommer att behandlas på 
nästkommande samverkansteammöte. Samverkansteamet har möte en gång per månad.  
Om den sökande blir beviljad en plats på Kompass återkopplar vi till dig så att vi kan följa 
rehabiliteringsprocessen och stötta personen tillsammans. Gemensamt kommer vi överens om 
ett inskrivningsdatum och därefter blir den sökande meddelad. Om den sökande inte blir 
beviljad en plats återkopplar vi med en motivering och om det är aktuellt med förslag på vad 
som krävs för att beviljas plats. 

Ort och datum 

Underskrift handläggare 
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Samtycke till utlämnande av uppgifter 
Kompass är en förberedande insats inför arbetsmarknad eller studier. Insatsen är finansierad via 
Samordningsförbundet och Mörbylånga kommun där Arbetsmarknads- och integrationsenheten är 
insatsägare. I Kompass ingår ett samverkansteam med personer från varje myndighet som ingår i 
Samordningsförbundet. Samverkansteamets uppgift är bland annat att bedöma vilka personer som har 
rätt förutsättningar att delta i insatsen samt att ha en konsulterande roll kring personer som deltar på 
Kompass. Innan och under din tid på Kompass kommer samverkansteamet att vara en del i 
samverkan och vara rådgivande kring hur rehabiliteringsprocessen kan komma att se ut. 
En förutsättning för att kunna ha ett fungerande Samverkansteam i en insats med individärenden är 
att utbyte av uppgifter får ske. Du måste själv ta ställning till om information om dig får lämnas 
mellan dem som ingår i samverkansteamet. 
Samverkanspartnerna i Kompass samverkansteam är: 

• Arbetsmarknads- och integrationsenheten samt Individ- och familjeomsorgen (IFO)
i Mörbylånga kommun

• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Region Kalmar län
• Personalen på Kompassen
• Annat

Samtycket avser konsulterande diskussioner i Kompassens samverkansteam samt under 
inskrivningstiden på Kompass. Samtycket gäller även max 1 år efter avslut för statistisk uppföljning 
och utvärdering. 

Exempel på uppgifter som kan bli aktuella: 
• Studie- och arbetsförhållanden
• Sociala och ekonomiska förhållanden
• Hälsotillstånd – både psykiskt och somatiskt
• Tidigare utredningar
• Expertutlåtande t ex medicinska utlåtanden
• Tidigare rehabiliteringsinsatser
• Annat

Undertecknad lämnar härmed mitt samtycke enligt 10 kap. 1§ och 12 kap. 2 §§ Offentlighets- och 
Sekretesslagen, till att relevant och behövlig information får utbytas mellan samverkanspartnerna i 
insatsen Kompass. Jag medger även att mina personuppgifter får samlas in, behandlas och lagras 
inom ramen för insatsen Kompass i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR). 
Jag kan när som helst återta samtycket som då omedelbart upphör att gälla. Jag är införstådd med att 
jag då blir utskriven från Kompass. 

Underskrift deltagare 
Namnteckning Namnförtydligande 

Telefonnummer Datum 

Personnummer 



 
 
 

Sida 5 av 8 

 
 

Inskrivning 
 

Nedanstående uppgifter och efterföljande sidor ska endast fyllas i när du har fått en bekräftad plats.  
 

Inskrivningsdatum  
 
 
 
Prövotid från och med  
 
 
 

Prövotid till och med 

Startdatum 
 
 
 
Tider Omfattning 

 
 
 

 
Syfte och ansvar mellan Arbetsmarknads- och integrationsenheten, deltagare, och 
samverkanspart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kortsiktigt mål 
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Långsiktigt mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Övrigt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppföljning 

Datum Tid Plats 
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Samtycke och sekretessmedgivande för deltagare på 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
 

Namn 

 

Personnummer 

 

 
Ändamålet med behandlingen 
För att kunna ge dig stöd för att uppnå självförsörjning behöver Mörbylånga kommun samla in 
uppgifter om dig i databasen Accorda. Uppgifterna kommer inte att användas för profilering eller 
marknadsföring. 
 
Kategorier av uppgifter som samlas in 
Insamlade data ska vara relevanta utifrån behandlingens syfte och ändamål inklusive hälsorelaterade 
och potentiellt känsliga uppgifter.  

Uppgifter som samlas in är personnummer, namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer, 
mobilnummer, epost-adress, ålder, födelseland, modersmål, utbildning, arbetslivserfarenheter, övriga 
kompetenser, intyg och betyg, försörjning, myndighetskontakt, socialt nätverk, sjukfrånvaro/frånvaro 
samt uppgifter om funktionsnedsättningar, hälsa och boende samt familjesituation. 

Uppgifter om migrationsstatus och datum för densamma kan förekomma, t.ex. Dossiernummer, datum 
förasylansökan, datum för permanent/tillfälligt uppehållstillstånd med mera.  

Anteckningar där besök sammanfattas och viktig information som rör planering dokumenteras. 
Handlingsplan där uppsatta mål och insatser dokumenteras. Önskemål om inriktning för till exempel 
praktik. Flexibla variabler där kompletterande uppgifter för specifika uppdrag utifrån uppsatt syfte kan 
registreras. 

Dessutom registreras samverkande myndighet/organisation med beslut och verkställande period samt 
erbjudna insatser med period samt placering på samverkande arbetsställe. Du avgör själv om du vill 
lämna uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att behandlas av personal inom enheten samt följande 
för organisationer du samtycker i syfte att emellan sig, utan hinder av sekretess, diskutera, följa upp 
samt planera insatser för dig inom ramen för gällande uppdrag: 

Samverkansparter *Tredje part som får tillgång till insamlade uppgifter 

Sätt din signatur efter varje part som du godkänner. 

Arbetsförmedlingen Signatur 

Försäkringskassan Signatur 

Kriminalvården Signatur 

Region Kalmar län Signatur 

LSS Signatur 

Socialförvaltning Signatur 

Utbildningsanordnare Signatur 

Annat Signatur 

 
Om du är mellan 16-24 år kan uppgifter om dina aktiviteter och resultatet av dina aktiviteter rapporteras till Arbetsförmedlingen.  
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Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 
För Arbetsmarknads- och integrationsenheten i Mörbylånga är kommunstyrelsen 
personuppgiftsansvarig (organisationsnummer 212000-0704). Kontaktperson är systemförvaltare 
Patrik Lönell, tfn: 0485-476 56 (växel: 0485-470 00), e-post: patrik.lonell@morbylanga.se. 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära 
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller 
begära radering av dina personuppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via  
e- postadressen gdpr@morbylanga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Dina rättigheter 
Enligt artikel 15-21 i Dataskyddsförordningen, GDPR, har du uttryckliga rättigheter. Dessa rättigheter 
omfattar bland annat din rätt till utdrag av registrerade uppgifter, rätt till rättelse samt rätt till radering 
av uppgifter. Dessa rättigheter sammanfattas i bilaga till detta samtycke. 
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla 
ditt samtycke till behandlingen. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med 
tredje part (se nedan stycke Samverkansparter). Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter 
till ett land utanför EU. 
Samtycke gällande behandling av personuppgifter 
Jag samtycker till personuppgifter om mig registreras och delas i enlighet med ovanstående. 
Samtycket gäller tills ärendet avslutas och ett år därefter men kan, när som helst, återkallas av mig. 
Insamlade uppgifter om dig raderas efter en period som regleras i enhetens dokumenthanteringsplan. 
 

Ort 
 
 

Datum 

Deltagarens namn 
 
 
 
 

Deltagarens underskrift 

 
Samtycke till att lämna sekretessuppgifter till tredje part 
Jag samtycker till att sekretessuppgifter gällande mig själv får delas med ovanstående tredje parter 
som jag har signerat. 
 

Ort 
 
 

Datum 

Deltagarens namn 
 
 
 
 

Deltagarens underskrift 

 

mailto:patrik.lonell@morbylanga.se.
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