
Intresseanmälan skickas per post eller lämnas in till: 
Kungälvs kommun 

Överförmyndarverksamheten 
442 81 Kungälv 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 90 59 vx 

FAX 0303-190 35 

E-POST overformyndarnamnden@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 

□ 

□ □ 

□ 

INTRESSEANMÄLAN Härmed anmäler jag mitt intresse att tillfrågas om 

uppdrag som god man för 

vuxna ensamkommande barn 

Personuppgifter 
Namn: 

Personnummer: Titel/yrke/sysselsättning 

Adress: Postadress: 

Telefon: Mobil Arbete: 

E-post: 

Har genomgått kurs för gode män Ja Nej Anmäld till datum: 

Om ja, bifoga en kopia på kursintyget. 

Förvaltarfrihetsbevis bifogas (Ej äldre än två månader)       Ja                  Nej  

Behöver inte bifogas om du är folkbokförd i Kungälvs kommun. Är du folkbokförd i annan kommun ska det bifogas. Kontakta 
överförmyndarenheten i din hemkommun.  

Personlig kompetens/erfarenhet i övrigt 
Utbildningar eller kurser m.m.: 

Kortfattad beskrivning av tidigare och/eller nuvarande huvudsaklig yrkesutövning: 

Har du uppdrag som god man/förvaltare/förordnad förmyndare i annan kommun är Kungälv? Om ja: i vilken/vilka kommuner och hur många uppdrag? 

Språkkunskaper: 

Andra personliga egenskaper/erfarenheter hos dig, som du tror kan vara till nytta vid ett uppdrag som god man (det går bra att använda baksidan eller separat brev): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Jag samtycker till att överförmyndarverksamheten 
behandlar mina personuppgifter i enlighet med 
informationen nedan. 

………………………………………………………………. 
Ort och datum/underskrift 



Information till den registrerade enligt GDPR

Överförmyndaren kommer att kontrollera att du inte har några betalningsanmärkningar, om du har ärenden hos socialtjänsten och 
att du inte förekommer i Rikspolisstyrelsens belastningsregister eller har god man eller förvaltare. Överförmyndarverksamheten kan 
komma att göra dessa kontroller årligen. 

Vid myndighetens handläggning kan upplysningar komma att inhämtas från andra, såsom banker, sociala myndighetsnämnder, 
Kronofogden, Försäkringskassan, överförmyndarnämnd i annan kommun, vårdcentral/annan vårdinrättning, Pensionsmyndigheten, 
närstående till huvudmannen med flera.  

De personuppgifter du lämnar i denna blankett kommer att införas i överförmyndarverksamhetens register över gode män och 
förvaltare. Du avgör själv vilka uppgifter du vill lämna. Utöver att uppgifter om namn, personnummer och adress är nödvändiga för 
att kunna förordna dig som ställföreträdare behöver överförmyndaren övriga uppgifter för arbetet att matcha huvudmännens behov 
mot rätt bakgrund och erfarenhet hos ställföreträdare. För det fall du åtar dig uppdrag som ställföreträdare kommer i förekommande 
fall bland annat namnuppgifter att vidarebefordras till tingsrätten i överförmyndarens skrivelser dit i samband med exempelvis 
ansökan om god man. Dina uppgifter omfattas av samma sekretessbestämmelse som uppgifter om de huvudmän överförmyndaren 
har i sitt register. 

Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut 
till andra i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av 
allmänna handlingar), med undantag för de inskränkningar i offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver spara och 
behandla dessa uppgifter för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandling kan också avse 
framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. 

Dina uppgifter kommer att delas inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete samt med de 
personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, 
men endast om så krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är 16 kap. 12 § föräldrabalken samt 9-16 §§ 
förmynderskapsförordningen (1995:3749). 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna raderas sedan i enlighet med kommunens 
gallringsföreskrifter men kan komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje land, dock 
endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som är bundna av dataskyddsförordningen genom avtal.

Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. Du kontaktar överförmyndarnämnden på overformyndarnamnden@kungalv.se. 
Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse, 
begränsning och radering av dina uppgifter samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter 
(dataportabilitet). Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten. imy@imy.se.  




