Förfrågan
Datum

Aktnummer

Namn
Adress

Postadress

Till dig som tidigare har uppdrag som ställföreträdare eller som anmält ditt intresse för ett sådant uppdrag.
Det finns nu ett ärende hos överförmyndaren där det behövs en:
God man		

Förvaltare

Särskild förordnad förmyndare/medförmyndare		

God man för ensamkommande barn
Huvudmannen/den omyndige är född år:

Kön:

Man

Kvinna

Anledningen till ställföreträdarskapet är:
Sjukdom, nämligen ........................................

Psykisk störning

Försvagat hälsotillstånd

Annat liknande förhållande, nämligen
.......................................................................

Förhindrad förmyndare

Avliden eller olämplig förmyndare

Jävig ställföreträdare

Bortavarande huvudman/myndling mm

Ensamkommande barn

Annan anleding, nämligen ................................................................................................................

Om du är intresserad av uppdraget kan du senast 14 dagar efter detta brevs datering ta kontakt med överförmyndaren.
Gärna via e-post ofn@mark.se
Om du inte är intresserad meddela detta omgående!
Om det rör sig om ett pågående ställföreträdarskap kommer du att få kontaktuppgifter till den nuvarande ställföreträdaren så att du via
honom eller henne kan bilda dig en uppfattning om du vill åta dig uppdraget. Om det är ett nytt ärende kommer du att få kontaktuppgifter
till en annan person, till exempel hvudmannen själv (den som du ska hjälpa), personal inom socialtjänsten, annan myndighet eller
anhöriga till huvudmannen. Du kan också komma att bli kontaktad av överförmyndaren för ytterligare information.
Om du därefter anser dig vilja ta uppdraget meddelar du det till ÖiS som sänder dig en så kallad ”åtagandehandling” för underskrift.
Handlingen skickar du sedan till överförmyndaren. I de fall tingsrätten ska besluta kommer överförmyndaren att vidarebefordra
åtagandet till tingrätten tillsammans med ett eget yttrande, där du föreslås som ställföreträdare.
Med vänlig hälsning
Överförmyndaren


Jag är intresserad av att åta mig uppdraget som ställföreträdare i överförmyndarens ärende nummer ........................................................
Var god skicka mig kontaktinformation.
Namn

Adress

Telefon

Postadress
E-post


Du kan även meddela överförmyndaren på telefon eller via e-post.

Marks kommun					
Telefon 0320 21 70 00 vx		
Organisationsnummer
Överförmyndarnämnden				E-post ofn@mark.se				212 000-1504
511 80 KINNA					

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 myndighetsutöv-

ning, och även för att fullgöra uppgifter av
allmänt intresse enligt lag.

Senast uppdaterad: maj 2018

Marks kommun
Postadress:
511 80 Kinna
Telefon:
0320 21 70 00

www.mark.se

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.

