
Åtagande och samtycke 

Härmed åtar jag mig att för nedanstående person bli förordnad till 

God man enligt 11:4 § föräldrabalken 

Förvaltare enligt 11:7 § föräldrabalken 

God man enligt lagen om ensamkommande barn 

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

Namn på den som behöver god man eller förvaltare 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och postadress 

Vistelseadress 

Telefonnummer E-postadress 

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

Bevaka rätt 

Förvalta egendom 

Sörja för person 

Viss rättshandling 

 
  

 
 

 

HÖGLANDETS 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 
Aneby· Eksjö· Nässjö· Sävsjö· Vetlanda 

I 

I 

□ 
□ 
□ 

□ 

I 

I 

□ 
□ 
□ 

□ 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och postadress 

Telefonnummer E-postadress 

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 Namnteckning 

Adress: 
Överförmyndarenheten Tranås 
kommun Norra Storgatan 101
573 82  Tranås



  
 

 
  

  

 

 

  
 

   

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar på den här sidan kommer att registreras av överförmyndarenheten och 
användas för ärendets hantering. Det handlar om namn, adress, e-post, telefonnummer och 
personnummer. Den lagliga grunden för personuppgiftshanteringen är att utföra en uppgift av allmänt 
intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, artikel 6.1 e i 
dataskyddsförordningen.

Behandling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna handlägga din ansökan om 
förvaltarfrihetsbevis. Personuppgifterna gallras efter registerkontroll, dock senast 2 veckor efter 
ansökan.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land. Dina personuppgifter kommer inte att 
användas till något annat än den tjänst du begär tillgång till.

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling.
Kontaktuppgifter: overformyndare@tranas.se

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud:
dataskyddsombud@hoglandet.se
0381-67 95 08
Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Mer information om hur Tranås kommun hanterar personuppgifter, www.tranas.se/gdpr


	Blad1

	Personnummer: 
	Gatuadress: 
	Postnummer och postadress: 
	Vistelseadress: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	God man enligt 11:4 § föräldrabalken: Off
	Förvaltare enligt 11:7 § föräldrabalken: Off
	God man enligt 11:2 § eller 11:3 § föräldrabalken: Off
	God man enligt lagen om ensamkommande barn: Off
	Bevaka rätt: Off
	Förvalta egendom: Off
	Sörja för person: Off
	Viss rättshandling: Off
	Namn på den som behöver god man eller förvaltare: 
	Namn på den som åtar sig att bli god man eller förvaltare: 
	Personnummer, god man eller förvaltare: 
	Gatuadress, god man eller förvaltare: 
	Postnummer och postadress, god man eller förvaltare: 
	Telefonnummer, god man eller förvaltare': 
	Epostadress, god man eller förvaltare: 
	Viss rättshandling: 


