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Intresseanmälan till
överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden

Dina uppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress

Ort

Jag är intresserad av att ta uppdrag som;
☐ God man

☐ Förvaltare

☐ Tillfällig god man (t.ex. vid jävig ställföreträdare)

☐ God man för ensamkommande barn
☐ Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare för omyndig

Jag har fullföljt följande utbildningar (bifoga kursintyg);
☐ Grundkurs god man/förvaltare

☐ Kurs god man för ensamkommande barn

☐ Annat;
☐ Jag har anmält mig på en kurs;
☐ Jag har inte gått någon kurs

Jag har tidigare erfarenhet av uppdrag som;
☐ God man

☐ Förvaltare

☐ God man för ensamkommande barn

☐ Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare för omyndig
☐ Tillfällig god man (t.ex. vid jävig ställföreträdare)
☐ Annat;
Ange vilken/vilka kommuner du har eller har haft uppdrag i:
☐ Jag har ingen tidigare erfarenhet av liknande uppdrag

Jag är särskilt intresserad av att ta uppdrag för;
☐ Äldre personer

☐ Personer med neuropsykiatrisk diagnos

☐ Omyndiga

☐ Personer med missbruksproblematik

☐ Ensamkommande barn
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☐ Annat;
☐ Jag är generellt intresserad av uppdrag

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 10 00
0302-52 11 18 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se/overformyndare
overformyndarnamnden@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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Jag har särskilda kunskaper eller tidigare erfarenhet inom följande områden;
☐ Äldre personer

☐ Barn/ungdomar

☐ Personer med missbruksproblematik

☐ Personer med demenssjukdom

☐ Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

☐ Socialrätt (LSS, SoL, HSL m.fl.)

☐ Bouppteckning/arvskifte

☐ Köpa/sälja fastighet/bostadsrätt

☐ Driva rörelse

☐ Personlig assistans

☐ Språk, ange vilket/vilka;
☐ Jag har högskoleexamen inom ekonomi, juridik eller motsvarande (ange vad)
Berätta gärna lite mer om dig själv i ett separat brev eller här nedanför. Exempelvis varför du vill bli god
man, arbetslivserfarenhet, annan utbildning, språkkunskaper, dina intressen med mera.
Underskrift och samtycke till behandling av personuppgifter*
Datum

Underskrift

Blanketten skickas till
Överförmyndarnämnden
443 80 LERUM

*Mer information finns på hemsidan www.lerum.se/personuppgifter och i bilagan

Namnförtydligande
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BILAGA – Information om personuppgiftsbehandling
Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den
registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar.
Avser: Anmälan om intresse att ta uppdrag som god man, förvaltare eller annan ställföreträdare
Personuppgiftsansvarig
Överförmyndarnämnden
Telefonnummer: 0302 – 52 10 00
E-post: overformyndarnamnden@lerum.se
Dataskyddsombud
Madeleine Arvidsson Wäli
Telefonnummer: 031-335 50 00
E-post: dso@grkom.se
Ändamål med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att inom ramen för handläggning av ärenden i
överförmyndarverksamheten kunna rekrytera en lämplig ställföreträdare.
Rättslig grund för behandlingen
Du som skickar in en intresseanmälan samtycker till sådan behandling av personuppgifterna som en del
av rekryteringsprocessen hos överförmyndarnämnden. Du som anmäler intresse väljer själva vilken typ
av personuppgifter som lämnas i detta avseende.
Mottagare av personuppgifter
Personuppgifterna kommer att behandlas av personer som arbetar i överförmyndarverksamheten.
Uppgifterna behandlas i ett separat register eller i verksamhetssystemet Wärna. Uppgifter som skickas
in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av
sekretess.
De registrerades rättigheter
Du som lämnar samtycke kan när som helst dra tillbaka det. Det innebär att dina personuppgifter inte
längre får användas i rekryteringsprocessen hos överförmyndarnämnden. Du har också rätt att begära ut
ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse, begära begränsad behandling samt har rätt att
invända mot vissa behandlingar. Du har även en rätt till dataportabilitet. Läs mer på datainspektionen.se
Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
Namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det förekommer även uppgifter om
arbetslivserfarenhet, utbildning och annan bakgrund som kan vara av intresse i överförmyndarnämndens
rekryteringsprocess.
Lagringstid
Överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de
gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.
Information om hur du klagar till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål
angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.
Övriga upplysningar
Uppgifter samlas in från den registrerade och även från andra källor, såsom kreditupplysningsföretag
och Polisens belastningsregister.

