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Körjournal

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Signatur
Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete.
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Person
God man/förvaltare Personnummer

Huvudman Personnummer

Redovisning
Datum Mätarställning Färdväg Antal km Mätarställning Syfte med resan

Ersättning begärs för totalt antal  ...........................  kilometer
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