Anmälan om behov av förmyndare/medförmyndare
Anmälan avser: (Kryssa i ett av alternativen)
, Förmyndare
Den eller de som har förordnats särskilt till vårdnadshavare är också förmyndare för den underårige.
Om särskilda skäl talar för det, skall dock någon annan än den särskilt förordnade vårdnadshavaren förordnas till
förmyndare. I ett sådant fall tillämpas 6 och 7 §§.
Vad som sägs i denna balk om särskilt förordnade förmyndare skall gälla även den som är förmyndare enligt
första stycket.

, Förmyndare
Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna en sådan.
Har förmyndare förordnats enligt första stycket på grund av att fadern eller modern är underårig, gäller
förordnandet till dess fadern eller modern har uppnått myndig ålder.

, Medförmyndare
När omständigheterna påkallar det, får flera förmyndare förordnas för den underårige.
Kan den eller de som på grund av lag skall vara förmyndare inte lämpligen handha förmynderskapet allena, skall
medförmyndare förordnas.

Den underåriges personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress
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Ort

Vistelseadress

Postnummer

Ort
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Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn
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Folkbokföringsadress
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Vårdnadshavare 2

Orsak till anmälan

Om utrymmet inte räcker bifoga även separat papper

Anmälare
Namn

Befattning

Förvaltning

Arbetsplats

Adress

Telnr

Ort och datum

Namnunderskrift

____________________________________________________________
Skickas till: Östersunds kommun, Överförmyndaren, 831 82 ÖSTERSUND
Behandling av personuppgifter
Information om hur Östersunds kommun sparar och behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, Förordningen (EU) nr
2016/679 i förkortning nämnd GDPR hittar du på nästa sida.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd

2016-04-13

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och
behandla är namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter och andra uppgifter som behövs i
myndighetens verksamhet. Syftet med behandlingen är att möjliggöra
Överförmyndarnämndens verksamhet att rekrytera och utöva tillsyn över ställföreträdare och
besluta i ärenden enligt föräldrabalken.
Vi har fått dina uppgifter från dig, dina anhöriga, din ställföreträdare, andra myndigheter och i
vissa fall bank eller allmänheten.. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
att utföra uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.
Dina uppgifter kommer att sparas i högst tre år efter att ärendet avslutats hos nämnden.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Överförmyndarnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på overformyndaren@ostersund.se. Du
når vårt dataskyddsombud genom att kontakta Östersunds kommuns kundcenter på
kundcenter@ostersund.se. Om du har invändningar kring vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på
www.ostersund.se/dataskydd Överförmyndarnämnden
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