Gemensam ledningsförvaltning
Överförmyndarkansliet

Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

När du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att det överlämnas ett bevis om att du inte
har förvaltare. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, ha trafiktillstånd för
yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare eller advokat med flera

Sökande
Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
Postort
Telefon

E-postadress

För att din ansökan ska kunna behandlas måste du vara myndig och folkbokförd i Motala, Mjölby, Vadstena
eller Ödeshögs kommuner. Överförmyndarkansliet gör kontroll i folkbokföringsregistret.
Observera att du inte behöver skicka in något personbevis.
När vi har behandlat din ansökan skickar vi hem ett intyg till din folkbokföringsadress. Där styrker vi att det inte
finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos oss.

Nedan intygas att ovanstående person inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
Överförmyndarhandläggare (ifylles av överförmyndarkansliet)
Plats för stämpel

Namn

Namnförtydligande

Datum

Ifylld blankett lämnas till:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
overformyndarnamnden@motala.se

Information enligt dataskyddsförordningen
(GDPR)

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den
personuppgiftsansvarige som är Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och
Ödeshögs kommuner. Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 0141-22 50 00).
Överförmyndarnämnden behandlar personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningens art.
6.1 e vars betydelse är att handlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse
eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgifterna som
lämnas används för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ditt ärende.
Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelser kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen.
Du har rätt att få information om vilken information som finns registrerad om dig.
Överförmyndarnämnden är också skyldig att snarast rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande
uppgifter.
Kommunens dataskyddsombud nås på 0141-22 50 00 eller motala.kommun@motala.se
Vill du klaga på vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till tillsynsmyndigheten –
Datainspektionen.
Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se
Postadress
591 86 Motala

Besöksadress
Drottninggatan 2

Telefon vxl
0141-22 50 00

Webbplats
motala.se/kommun

e-postadress
overformyndarnamnden@motala.se

