HÖGLANDETS
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET

Åtagande och samtycke

Aneby· Eksjö· Nässjö· Sävsjö· Vetlanda

Härmed åtar jag mig att för nedanstående person bli förordnad till
God man enligt 11:4 § föräldrabalken

□

Bevaka rätt

□

Förvaltare enligt 11:7 § föräldrabalken

□

Förvalta egendom

God man enligt lagen om ensamkommande barn

□

Sörja för person

□
□

God man enligt 11:2 § eller 11:3 § föräldrabalken

□

Viss rättshandling

Namn på den som behöver god man eller förvaltare

Namn

□

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och postadress

I

I

Vistelseadress
Telefonnummer

E-postadress

I
Namn på den som åtar sig att bli god man eller förvaltare

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och postadress

Telefonnummer

E-postadress

I

Arvode till god man eller förvaltare
Enligt 12 kap 16§ FB har förordnad ställföreträdare (god man eller förvaltare) rätt till ett skäligt arvode. Huvudregeln är att om huvudmannen
(den enskilde som har god man eller förvaltare) har en skattepliktig bruttoinkomst under året som överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om
dennes tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet ska arvode inklusive ersättningar för utlägg och arbetsgivaravgifter betalas av huvudmannen.

Härmed samtycker jag att ovanstående person förordnas som god man eller förvaltare för mig.

Ort

Datum

Namnteckning

Härmed samtycker jag att förordnas till god man/förvaltare till ovanstående person.
Jag är medveten om att jag inte till obehöriga bör avslöja vad jag som god man/förvaltare
kommer att få kunskap om beträffande min huvudmans ekonomiska eller personliga förhållanden.

Ort

Datum

Höglandets överförmyndarverksamhet
Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda
Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda
Hemsida: kommun.vetlanda.se
E-post: overformyndaren@vetlanda.se
Telefon: 0383-971 72

Namnteckning

Information om hantering av personuppgifter enligt Europaparlamentets och Rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016.

Uppgifter som lämnas i denna blankett behandlas och registreras av Höglandets
överförmyndarnämnd, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Överförmyndarnämnden
kan också komma att ta emot eller inhämta uppgifter från andra om den som uppgifterna avser, till
exempel myndigheter eller banker. En personuppgift är alltid kopplad till ett visst ärende och används
aldrig i andra sammanhang. De kategorier av personuppgifter som behandlas är särskilda kategorier
enligt förordningen, såväl som extra skyddsvärda och övriga personuppgifter.
Överförmyndarnämnden kan komma att lämna ut personuppgifter enligt 16 kap 7§ föräldrabalken
eller till annan som har rätt att ta del av uppgifterna. Personuppgifter lagras och gallras enligt
överförmyndarnämndens informationshanteringsplan. Uppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt
för respektive ändamål.
Den som finns registrerad hos överförmyndarnämnden har rätt att få tillgång till de uppgifter som
finns lagrade och begära rättelse av felaktigt registrerade uppgifter. Den som har registrerats har rätt
att inge klagomål till datainspektionen vid missnöje med kommunens hantering av personuppgifter
eller av annat skäl. Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig och en företrädare kan nås
genom Vetlanda kommuns växel på 0383-971 00.
Erik Selander är utsedd till dataskyddsombud av de berörda kommunerna. Han kan nås på telefon
0380-67 95 08 eller via e-post dataskyddsombud@hoglandet.se.

