
 
 
 

OBS!  
Var god fyll i bifogad samtyckesblankett för att möjliggöra att överförmyndarenheten 
ska kunna behandla era personuppgifter. 
 

Härmed anmäler jag mitt intresse att efter förfrågan i varje enskilt fall – åta mig uppdrag som: 

� God man  � Förvaltare  � God man för ensamkommande barn   

� Särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare 
 
Jag är intresserad av att ta uppdrag i följande kommuner: 

� Burlöv �Kävlinge   �Lomma  � Staffanstorp 
  
Personuppgifter                    
Namn: 
 
Personnummer: 
 

Titel/yrke/sysselsättn: 

Adress: 
 
Postadress: 
 
E-post: 
 
Telefon, bostad: 
 

Telefon arbete: 

 
Tidigare erfarenhet som ställföreträdare 
      

      god man                      förvaltare                         god man vid boutredning o arvskifte    

      �                              �                 � 

      god man till ensamkommande                            särskilt förordnad förmyndare 

   �                                   � 
  

Jag har haft/har uppdrag i följande kommun:_____________________________________________________ 
 

Allmän bakgrund (arbetslivserfarenhet, utbildning, språkkunskaper, intressen, familj 
mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skriv gärna på särskilt papper om utrymmet inte räcker till. 
 
 

Intresseanmälan 
Skicka intresseanmälan till: 
 
Lomma kommun 
Överförmyndaren 
234 81 Lomma 



 
 
 

Postadress: Lomma kommun, Överförmyndarhandläggare, 234 81 Lomma  
Besöksadress: Hamngatan 3, 234 81 Lomma ● Tel 040-641 10 00 vx.  

E-post: overformyndaren@lomma.se ● www.lomma.se/overformyndaren 
 

 
Samtycke till behandling av personuppgifter 
 
Jag samtycker härmed till att överförmyndaren i Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt överför-
myndarnämnden i Kävlinge får behandla nedan angivna personuppgifter för nedan angivet 
ändamål. 
 
………………………………………….. 
Underskrift 
 
…………………………………………... 
Namnförtydligande 
 
Ändamål med behandlingen av personuppgifterna 
Personuppgifterna som lämnas på intresseanmälan behandlas som del av överförmyndaren i 
Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt överförmyndarnämnden i Kävlinges register över tillgäng-
liga ställföreträdare. Överförmyndaren i Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt överförmyndar-
nämnden i Kävlinge kommer även att inhämta kontroller hos Kronofogdemyndigheten samt 
från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Detta sker då det är ett legalt krav för att kunna 
förordnas som ställföreträdare, jmf. föräldrabalken 11 kap 12 §. En god man ska vara rättrå-
dig, erfaren och i övrigt lämplig vilket föranleder krav på kontroller. 
 
Återkallande av samtycke 
Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att särskilt meddela över-
förmyndaren i Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt överförmyndarnämnden i Kävlinge att sam-
tycket återkallas. 
 
Överförmyndaren i Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt överförmyndarnämnden i Kävlinge får 
därefter inte fortsätta att behandla personuppgifterna, om inte annan laglig grund föreligger 
för fortsatt behandling. Överförmyndaren i Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt överförmyn-
darnämnden i Kävlinge ska informera den registrerade om annan sådan laglig grund förelig-
ger. 
 
Den behandling som den registrerade tidigare har samtyckt till och som redan pågått till dess 
att återkallelsen har gjorts är dock laglig och omfattas därför inte av återkallelsen. 
 
Återkallelsen kan göras genom att den registrerade meddelar överförmyndaren i Lomma, Bur-
löv, Staffanstorp samt överförmyndarnämnden i Kävlinge genom brev till nedan angiven 
postadress, genom e-postmeddelande till nedan angiven e-postadress eller på annat sätt som 
den registrerade väljer. 
 
Av återkallelsen måste framgå vem den registrerade är, och vilka personuppgifter återkallel-
sen avser. Annars är det inte möjligt för överförmyndaren i Lomma, Burlöv, Staffanstorp samt 
överförmyndarnämnden i Kävlinge att upphöra med behandlingen av personuppgifterna. 
 
Ytterligare information om behandling av personuppgifter 
För ytterligare information om behandling av personuppgifter vänligen se 
www.lomma.se/personuppgifter. 
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