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Överförmyndarnämnden    E-post ofn@mark.se    212 000-1504
511 80 KINNA              
               
  

 Omyndig
Efternamn Förnamn Personnummer

Adress Telefon

Postadress

 
 Förmyndare 1
Efternamn Förnamn Personnummer

Adress Telefon

Postadress Telefon

E-postadress Mobiltelefon

Är du vårdnadshavare för den omyndige?
          Ja                             Nej

 
 Förmyndare 2
Efternamn Förnamn Personnummer

Adress Telefon

Postadress Telefon

E-postadress Mobiltelefon

Är du vårdnadshavare för den omyndige?
           Ja                            Nej

 
Finns annan ställföreträdare för den omyndige, t.ex. särskilt förordnad vårdnadshavare, god man, särskilt förordnad förmyndare?

            Ja                           Nej

Om ja, ange vårdnadsdatum:

Anmälan om behov av åtgärder gällande  
förmynderskap för omyndiga
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 Orsak till anmälan
Beskrivning av ärendet och förslag till åtgärd. Se sista sidan för beskrivning av möjliga åtgärder.

 
 Övriga anhöriga i Sverige?
Namn, adress, telefonnummer, relation till den omyndiga, övriga kontaktuppgifter.

 
 Yttrande
Finns yttranden från den omyndige?

            Ja                                                                                            Nej

Om ja, bifoga detta

Finns yttranden från den anhörig?

            Ja                                                                                            Nej

Om ja, bifoga detta

 
 Bilagor

           Utredning till stöd för anmälan

           Yttrande från omyndig

           Yttrande från anhörig

           Övrigt: ................................................................................................................ 

Anmälan gjord av
Förnamn Efternamn

Befattning/relation till omyndig Personnummer

Telefon E-post

Ort och datum

Namnteckning
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Om anmälaren är en socialsekreterare vänligen ange namn och kontaktuppgifter för både ansvarig 
socialsekreterare och ersättare
Förnamn Efternamn

Telefonnummer

E-post

Namnteckning

 
Information om åtgärder gällande förmynderskap
Särskilt förordnad förmyndare
Enligt 10 kap. 5 § föräldrabalken (1949:381) ska rätten förordna en förmyndare för en omyndig som inte har någon 
förmyndare. En särskild förordnad förmyndare har till skillnad från en särskilt förordnad vårdnadshavare endast hand 
om den omyndigas ekonomi. Om en omyndig saknar förmyndare för att förmyndaren till exempel är avliden eller har 
fått en förvaltare, är socialtjänsten enligt 5 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) skyldig att anmäla detta hos 
överförmyndaren. Överförmyndaren är enligt 10 kap. 18 § föräldrabalken behörig att hos tingsrätten ansöka om förmyndare. 
Det är sedan tingsrätten som tar beslut att förordna en förmyndare.

Medförmyndare
Enligt 10 kap. 8 § föräldrabalken får, om omständigheterna påkallar det, flera förmyndare förordnas för den omyndige. Är det 
inte lämpligt att den eller de som är förmyndare ska vara förmyndare ensam/ensamma ska en medförmyndare förordnas. 
Socialtjänsten har enligt 5 kap. 3 § 3 p. socialtjänstförordningen en skyldighet att anmäla till överförmyndaren om det 
antas att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt. När en anmälan inkommer till 
överförmyndaren så utreds ärendet av överförmyndaren. Överförmyndaren är enligt 10 kap. 18 § föräldrabalken behörig att 
hos tingsrätten ansöka om förmyndare. Det är sedan tingsrätten som tar beslut att förordna en medförmyndare.

God man
Enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken ska överförmyndaren förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den omyndiges 
angelägenheter om en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet. En 
god man kan således endast förordnas för de barn som har en legal förmyndare/förälder, men denne inte finns tillgänglig att 
bevaka barnets ekonomi och intressen.

Skärpande föreskrifter
Enligt 13 kap. 19 § föräldrabalken får överförmyndaren, om det behövs för att trygga förvaltningen av en omyndigs medel, 
till exempel besluta att ett konto ska beläggas med överförmyndarspärr, besluta att utbetalning av medel som omyndig har 
rätt till ska sättas in på särskilt konto eller besluta att förmyndarna är skyldiga att årligen redovisa sin förvaltning av omyndigs 
tillgångar till överförmyndaren. Socialtjänsten har enligt 5 kap. 3 § 3 p. socialtjänstförordningen en skyldighet att anmäla 
till överförmyndaren om det antas att en förälder inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt. Efter 
en anmälan från socialtjänsten utreder överförmyndaren behovet av skärpande föreskifter för förmyndarnas förvaltning av 
omyndigs tillgångar.
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Information om personuppgiftsbehandling
Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter,
vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig
Överförmyndarnämnden i Marks kommun
511 80 Kinna
Epost: ofn@mark.se

Dataskyddsombud
Nämndens dataskyddsombud når Du på telefon
0320-21 76 71 eller via epost dso@mark.se

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna samlas in för att handlägga
och administrera ärenden om ställföreträdarskap.
Uppgifterna kan även användas för arkivoch
statistikändamål av allmänt intresse.

Rättslig grund för behandlingen
Kommunen behandlar personuppgifterna för att
kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning,
och även för att fullgöra uppgifter av
allmänt intresse enligt lag.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?
Inom myndigheten kommer endast berörd personal
att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna 
överlämnas till andra myndigheter inom eller utom 
kommunen då detta är nödvändigt enligt lag.

Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli
offentliga och får då begäras ut av alla så länge
det inte hindras av sekretess.

Lagringstid
Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur
länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller
arkiveras. För mer information kontakta 
personuppgiftsansvarig eller besök www.mark.se.

Vilka rättigheter har du som registrerad?
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter
som kommunen behandlar om dig och få felaktiga 
personuppgifter rättade. Om du har invändningar
mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter 
kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet.
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