FÖRTECKNING ÖVER
HUVUDMANNENS TILLGÅNGAR OCH
SKULDER
Sänds till:
Överförmyndaren
Östersunds kommun
831 82 Östersund

Huvudmannens personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Huvudmannens TILLGÅNGAR PER DEN:

(styrks med bevis från bank, gåvobrev etc)

Belopp (avrundat i hela kr)

Typ av tillgång

SUMMA

ÖF-spärr

Huvudmannens SKULDER PER DEN: ................................ (styrks med avskrift av revers etc)
Belopp (avrundat i hela
kr)

Typ av skuld

SUMMA

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete:

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

Överförmyndarens granskning
Redovisningen granskad

 Utan anmärkning

Anmärkning

 Med anmärkning

Datum och underskrift

Begäran komplettering

Vi konstaterar att det finns för mycket pengar innestående på ospärrat konto _________________
Vi konstaterar att det finns konton som inte är försedda med överförmyndarspärr.
Du uppmanas att åtgärda detta samt inge verifikat som styrker åtgärden senast inom
två veckor från vårt granskningsdatum.
På fritt konto i bank skall innestå ”pengar som behöver hållas tillgängliga för den enskildes
uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom” (14 kap. 8 § st 2 p. 2 FB). Högst ca 25
000 kr. Resterande skall sättas in på överförmyndarspärrat/överförmyndarspärrade konton.
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

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

