INTRESSEANMÄLAN
GOD MAN/ FÖRVALTARE/FÖRMYNDARE
Överförmyndaren
Box 205
178 23 Ekerö
Genom att fylla i den här blanketten anmäler du ditt intresse för att ta uppdrag som god man, förvaltare eller
förmyndare. Du förbinder dig inte att ta uppdrag och du är inte garanterad att få uppdrag. Innan ett uppdrag
påbörjas kommer du att få veta mer om uppdraget, och beroende på uppdrag kommer ni även få möjlighet att
ses. Du är inte heller garanterad ett uppdrag utan vi matchar varje huvudman med lämplig ställföreträdare.
En ställföreträdare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig för uppdraget (11 kap 12 § föräldrabalken). Vi
gör därför alltid kontroller i Kronofogdens register, brottsregistret samt i förekommande fall i socialregistret av
alla som vill ta uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare.
Uppdraget som ställföreträdare är i grunden ett ideellt uppdrag men ett skäligt arvode och kostnadsersättning
utgår. En ställföreträdare gör framförallt skillnad för en medmänniska.
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta Överförmyndarkansliet. Vi har telefontid varje
vardag kl. 9-11 på tel. 08- 124 57 150 och nås även på of@ekero.se.

1. Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-postadress

2. Har du någon tidigare erfarenhet av uppdrag som god man/förvaltare/förmyndare
eller liknande erfarenhet?
a.

Tidigare erfarenhet (typ av uppdrag, när, hur många, etc)

b.

Liknande erfarenhet (exempelvis arbete med människor i utsatta situationer, uppdrag som
kontaktperson, etc)
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3. Vad är din sysselsättning idag samt omfattning?

4. Vilka områden vill du framförallt ha uppdrag inom?

☐ Juridik
☐ Äldre
☐ Demens
☐ ADHD
☐ Autism
☐ Intellektuell funktionsnedsättning
☐ Missbruk
☐ Skulder
☐ Psykisk sjukdom
☐ Barn

5. Hur kommer det sig att du är intresserad av uppdrag som ställföreträdare?
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6. Personligt brev (Berätta lite mer om dig själv som exempelvis din nuvarande livssituation,
nuvarande och tidigare arbetsliv, utbildningar, fritidsintressen, förhoppningar, språkkunskaper, etc)

Du får gärna bifoga CV och/eller personligt brev eller skicka in det separat.

____________________________
Underskrift
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som namn, personnummer och kontaktuppgifter men även
känsliga uppgifter som språkkunskaper. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din
intresseanmälan och kontrollera att du är lämplig för de uppdrag du anmält intresse för.
Vi har fått dina uppgifter från dig, andra myndigheter och offentliga register. Vi tillämpar gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter innan du förordnas i ett uppdrag är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till
behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina
uppgifter kommer att sparas i tre år i vårt register för intresseanmälningar så länge du inte återkallar ditt samtycke.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med andra myndigheter eller personer om vi inte är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Överförmyndaren, Box 205, 178 23 Ekerö. 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 uppgifter. Detta gör du enklast genom att
kontakta oss via of@ekero.se eller 08-124 571 50.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive
personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär
det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
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