
HÖGANÄS KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 
 

INTRESSEANMÄLAN 

Härmed anmäler jag mitt intresse av att åta mig uppdrag som 

god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt 11 kap 7 § 
föräldrabalken 

god man för ensamkommande barn enligt lag om god man för ensamkommande 
barn (SFS 2005:429). 

Personuppgifter 

Namn: 

Personnummer: Titel/yrke/sysselsättning: 

Adress: 

Postadress: 

E-postadress:

Telefon, mobil: Telefon hem/arbete: 

Tidigare erfarenhet som god man/förvaltare 
(ange i vilken kommun du har eller har haft uppdrag samt antal nuvarande uppdrag) 

 ..................................................................................................................................................................... ...…………………….. 

 ..................................................................................................................................................................... ……………………… 

 ..................................................................................................................................................................... …………………….... 

 ..................................................................................................................................................................... ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………......... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Allmän bakgrund/erfarenhet mm 
(utbildning, yrke, språkkunskaper och tidigare erfarenheter som kan vara till nytta i uppdraget 
som god man eller förvaltare) 
 
 
 ..................................................................................................................................................................... ...…………………….. 
 
 ..................................................................................................................................................................... ……………………… 
 
 ..................................................................................................................................................................... …………………….... 
 
 ..................................................................................................................................................................... ……………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
 
Jag är medveten om att överförmyndarnämnden kommer att inhämta upplysningar 
om mig hos kronofogdemyndigheten, polisens belastningsregister samt hos aktuell 
socialtjänst.  
 
Jag har tagit del av informationen om att mina uppgifter kommer att behandlas 
enligt dataskyddsförordningen (se bifogad faktaruta). 
 
 
Ort:  
  
………………………………………………… 
  
Datum: 
 
………………………………………………… 

 
Namnunderskrift: 
 
………………………………………………… 
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen 
 
Den personuppgiftsansvariges identitet  
Personuppgiftsansvarig:    Överförmyndarnämnden i Höganäs kommun 
Adress:                          Stadshuset, 263 82 Höganäs 
Telefon:                              042-33 73 97 
e-post:                          overformyndarnamnden@hoganas.se 
Dataskyddsombud 
Du kan kontakta överförmyndarnämndens dataskyddsombud genom 
kommunen@hoganas.se eller genom kommunens servicecenter 042-33 71 00. 
Personuppgifter som behandlas 
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-
postadress. 
Ändamålet med behandlingen 
Ställföreträdarskap enligt föräldrabalken och/eller lag om god man för 
ensamkommande barn (SFS 2005:429).  
Rättslig grund för behandlingen 
Behandlingen är nödvändig för att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna 
utföras och/eller att en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna 
utföras. 
Mottagare av uppgifterna 
Överförmyndarnämnden, huvudmannen, närmast anhöriga och tingsrätten. 
Lagringstid 
3 år, eller den längre tid som framgår av överförmyndarnämndens 
dokumenthanteringsplan. 
Rättelse 
Du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter och att begära 
begränsning av behandlingen eller invända mot vår behandling av dina 
personuppgifter. 
Klagomål 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Du har rätt att lämna in klagomål till 
Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med 
dataskyddsförordningen. 
Registerutdrag 
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig genom att begära 
ett registerutdrag. 
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