ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN1
om god man enligt 11 kap 3 §

för arvinge eller testamentestagare på avlägsen eller okänd ort enligt p 1,3
för okänd arvinge eller testamentestagare enligt p 2,3
för bortavarandes rätt i övrigt enligt p 4
för blivande ägare enligt p 5
enligt särskild föreskrift enligt p 6

ANMÄLARE2
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

DÖDSBO (i förekommande fall)
Dödsboets namn

Adress

Den avlidnes personnummer

Postnummer

Ort

HUVUDMAN (om känd)
Namn

Skäl till anmälan

Personnummer

Bilagor
1

4

2

5

3

6

Underskrifter
Namnteckning anmälare

Namnförtydligande

Anvisningar
1)FB 11:3 st 3 föreskriver i första hand ett anmälningsförfarande och i andra hand att överförmyndaren
förordnar god man ex officio efter att ha få redan på behovet av god man på något annat sätt. För den som har
hand om ett dödsbo föreligger en skyldighet att anmäla till överförmyndaren om god man om behov finns.
Enligt ordalydelsen i FB 11:15 kan även god man enligt FB 11:3 förordnas efter en ansökan från däri angivna
personer. I sådant fall får rubriken ändras till ”ANSÖKAN”. Enligt FB 11:16 skall huvudmannen yttra sig om
det kan ske. I de här fallen kan det naturligtvis inte ske då huvudmannen befinner sig på okänd ort.
2 Ev. ”SÖKANDE” se ovan.
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för
att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Överförmyndaren i den kommunen där huvudmannen är
folkbokförd.
Ändamålet med behandlingen är att ordna en god man enligt 11:3 Föräldrabalken.
Behandlingen grundar sig på myndighetsutövning.
De som kan komma att ta av uppgifterna är huvudman, ställföreträdare och närmast anhöriga.
Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter
om inte grund för sekretess föreligger.
Lagringstiden för personuppgifter bestäms av Överförmyndarens dokumenthanteringsplan.
Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av
behandling som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen.
Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en
personuppgiftsansvarig till en annan.
Registrerad har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till respektive överförmyndares kommun via Överförmyndare i samverkan ois@skovde.se
För mer information om hur personuppgifter behandlas se respektive överförmyndares kommuns hemsida.

