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ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN 
Jämkning av ställföreträdarskap1

 

 
Av föräldrabalken 11 kap 21 § följer att ansökan om jämkning av 
ställföreträdarskap får göras av förmyndare, huvudmannen själv 
(om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes 
make eller sambo och närmaste släktingar och av den gode 
mannen eller förvaltaren. 

Skicka ansökan till: 
Nyköpings Tingsrätt 
Box 333 
611 27 Nyköping 
 

Sökande  
Namn 
 
 

Personnummer 
 
 

Adress 
 
 

Postnummer 
 
 

Ort 
 
 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

God man/Förvaltare 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Huvudman 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Jag ansöker härmed om att godmanskapet/förvaltarskapet skall jämkas. 
Anledningen till min ansökan samt på vilket sätt jag vill att godmanskapet/förvaltarskapet skall jämkas. 
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Bilagor 
1 
 

2 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning sökande 

Namnförtydligande 

 
Anvisningar  

                                                 
1
 Av föräldrabalken 11 kap 23 § följer att ansökan om jämkning får göras av förmyndare, huvudmannen själv 

(om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och 
av den gode mannen eller förvaltaren. Bestämmelserna är avsedda att säkerställa att ett godmanskap eller 
förvaltarskap vid varje tillfälle har den lämpligaste omfattningen. De ger möjlighet att öka eller minska vidden 
av ett förordnande. Jämkning av ett förvaltarskap kan t.ex. innebära att ett förvaltarskap begränsas till viss 
egendom eller att en ny beloppsgräns införs för den enskildes rätt att bestämma över sina inkomster. Jämkning 
av ett godmanskap kan t ex innebära att ett godmanskap som från början var inskränkt till att endast bevaka 
huvudmannens rätt utökas till att även omfattas till att förvalta huvudmannens egendom eller sörja för dennes 
person. En jämkning i inskränkande riktning kan förekomma som ett alternativ till att ett godmanskap helt 
upphör eller för att undvika att en god man begär sitt entledigande. En jämkning i sådan riktning kan också 
tänkas som ett steg mot att godmanskapet eller förvaltarskapet helt skall upphöra. 
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Information om personuppgifter: 
Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, 
adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress. De personuppgifter som lämnas av dig i handlingar behandlas 
av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. 
Behandlingen kan också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, enkätutskick samt uppdatering 
av adressuppgifter. Dina personuppgifter används även för att uppfylla rättslig förpliktelse som 
överförmyndarnämnden i sin tillsynsroll är skyldiga att utföra. 
 
Förmynderskapsförordningen (1995:379) ger överförmyndarnämnden rätt och skyldighet att föra register över 
huvudmän och ställföreträdare. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är därmed rättslig 
förpliktelse. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
 
Ditt namn och personnummer används för att inhämta kontroller hos Kronofogdemyndigheten, Rikspo-
lisstyrelsen, överförmyndaren i din hemkommun samt socialförvaltningen i din hemkommun. Som till-
synsmyndighet inhämtar överförmyndarnämnden ibland, när lagstöd finns, uppgifter från andra myndigheter 
så som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, samt från banker, kreditgivare, värdepappersinstitut och i 
förekommande fall även från dina närmast anhöriga. Uppgifterna används inte för direktmarknadsföring eller 
för automatiserat beslutsfattande eller profilering. Överförmyndarnämnden har strikt sekretess och 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 32 kap 4-5 §§ tillämpas alltid. Det finns en sekretessbrytande 
bestämmelse i föräldrabalkens (1949:381) 16 kap 7 § som stadgar att huvudmannen och hans/hennes 
närmaste alltid har rätt att ta del av de handlingar hos överförmyndarnämnden som rör ställföreträdarskapet. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna 
utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina 
uppgifter till ett land utanför EU/EES. 
 

 Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut inform-
ation 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. Observera att rätten att bli 
glömd eller raderad inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker vid exempelvis myndighetsutövning. 
För att lämna en begäran enligt ovan kontaktar du oss på overformyndaren@flen.se eller på telefon 0157-
43 00 70. 

 Du kan läsa mer om hur Flens kommun, Gnesta kommun och Vingåkers kommun hanterar dina person-
uppgifter på respektive kommuns hemsida, exempelvis https://flen.se/om-flen/ kommunikation-
press/personuppgifter/. 

 I överförmyndarnämndens informationshanteringsplan, antagen av överförmyndarnämnden 2020-12-08 § 
54 https://flen.se/om-flen/god-man-forvaltare-formyndare/blanketter-checklistor/ kan du läsa när olika 
handlingar som kan innehålla dina personuppgifter gallras. 

 Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@flen.se eller via växeln på 0157-43 00 00. 

 Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsyns-
myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se  
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