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Intresseanmälan för uppdrag som
god man eller förvaltare

Gemensamma överförmyndarnämnden
Ljungby, Markaryd och Älmhult

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt register. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av
dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskydd
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen

Jag är intresserad av följande och ser fram emot att ni kontaktar mig efter förfrågan i varje enskilt fall
Uppdrag som god man eller förvaltare.
Särskilt förordnad förmyndare
God man för ensamkommande barn
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Tidigare erfarenhet som god man/förvaltare
Ja

Nej

Personnummer

Telefonnummer

Postort

E-postadress

Har du nuvarande uppdrag i en annan kommun utöver
ovanstående
Nej
Ja, i:

Din erfarenhet som god man/förvaltare

Din bakgrund, utbildning, arbeten, språkkunskaper, erfarenheter som kan vara till nytta för uppdragen.
Erfarenheterna kan också handla kompetens ifråga om att kunna bemöta personer med funktionsnedsättningar,
missbruk, demensdiagnoser eller om du har särskild kunskap inom ekonomi, juridik eller fastighetsförsäljning.

Jag har tidigare genomgått webbkurs i att vara god man
God man för vuxen
God man ensamkommande barn
Typ av ärenden som du är intresserad av

Övriga uppgifter

Jag godkänner att Överförmyndaren kontrollerar mig i Kronofogdemyndighetens register, Rikspolisstyrelsens
belastningsregister samt i socialtjänstens register.

Jag godkänner att Överförmyndaren tar kontakt med ev. andra kommuner där jag har nuvarande uppdrag
för att kontrollera att det inte riktats anmärkning mot mitt sätt att andra uppdrag
Jag är införstådd med att de personuppgifter jag lämnar kommer hanteras av Överförmyndaren i enlighet med
bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Jag är medveten om att jag har rätt att få besked om vilka
som behandlas genom att göra en begäran om registerutdrag, se E-tjänster och blanketter.

POSTADRESS

TELEFON

Gemensamma överförmyndarnämnden
Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

0372-78 90 00 vx

ORG NR

212000-0670

PLUSGIRO

302 50-5

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

overformyndaren@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879

