Intresseanmälan
jag vill bli god man och/eller förvaltare
Godmanskap och förvaltarskap anordnas av domstol för personer som på grund av sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver stöd.

Din huvuduppgift som god man/förvaltare (ställföreträdare) är att bevaka den enskildes rätt,
förvalta hans/hennes egendom och sörja för hans/hennes person. Som ställföreträdare står
du under överförmyndarnämndens tillsyn och kontroll. Överförmyndarnämnden finns för att
ge dig stöd om du behöver det i ditt uppdrag. Ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för
uppdraget och ersättning för de utgifter som varit nödvändiga för uppdraget.
Enligt lagstiftaren är ett uppdrag som god man eller förvaltare till stor del ett ideellt uppdrag.
Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och
som omfattar allt vad denne har utfört för sin huvudman.
Överförmyndarnämnden beslutar om arvode och ersättning för utgifter.
Överförmyndarnämndens arvodesregler framgår av Riktlinjer för arvodering som återfinns på
kommunens hemsida: https://flen.se/om-flen/god-man-forvaltare-formyndare/blanketterchecklistor/
Jag anmäler mitt intresse genom att skicka in denna blankett och intygar härmed att jag
inte är registrerad hos Kronofogdemyndigheten för betalningsanmärkning och/eller
restförd skatt. Jag är införstådd med att Överförmyndarnämnden inhämtar utdrag ur
Rikspolisstyrelsens belastningsregister, socialregistret samt Kronofogdemyndighetens
register för alla som anmäler ett intresse av att bli god man/förvaltare, och ger härmed
tillstånd till detta.
Personuppgifter:
Namn:

Personnr:

Adress

Postnummer & ort

E-post:

Mobil:

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR FLEN, GNESTA OCH VINGÅKERS KOMMUNER
Postadress: Överförmyndarkontoret, Flens kommun, 642 81 Flen
Besöksadress: Sveavägen 1, Flen.
Telefon: 0157-43 00 70, tfn tid måndag, onsdag, torsdag kl. 9:30-11:30 och tisdagar kl. 13-15.
E-post: overformyndaren@flen.se

Jag är intresserad av uppdrag som god man/förvaltare
Jag vill ha fler uppdrag

Ja

Nej

Jag har uppdrag i andra kommuner:

Ja

Nej

Om ja, i vilka kommuner:

Min utbildning:

Min yrkeserfarenhet och övriga kunskaper:

Jag talar följande språk:

Mina intressen:

Genomförda utbildningar hos ÖF (ange utbildning samt kommun):

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR FLENS, GNESTA OCH VINGÅKERS KOMMUNER

Jag är intresserad av god man/förvaltaruppdrag för:
Seniorer
Seniorer på särskilda boenden
Personer inom socialpsykiatrin
Personer inom omsorgsförvaltningen
Ensamkommande flyktingbarn

Personer inom tvångsvården
Tillfälliga förordnanden
Övriga, nämligen:

Jag är intresserad uppdrag:
i hela Flens kommun

i delar av Flens kommun, nämligen:

i hela Gnesta kommun
i delar av Gnesta kommun, nämligen:

i hela Vingåkers kommun
i delar av Vingåkers kommun, nämligen:

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR FLENS, GNESTA OCH VINGÅKERS KOMMUNER

Info om personuppgifter:
Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla de personuppgifter som du lämnar i denna
intresseanmälan. Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden
för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet hos myndigheten.
Behandlingen kan också avse framställning av statistik samt uppdatering av adressuppgifter.
Uppgifterna används inte för direktmarknadsföring eller för automatiserat beslutsfattande eller
profilering.
Förmynderskapsförordningen (1995:379) ger överförmyndarnämnden rätt och skyldighet att föra
register över huvudmän och ställföreträdare. Överförmyndarnämnden vill föra register även över de
ställföreträdare som lämnat intresseanmälan men ännu inte fått något uppdrag. Syftet med en sådan
behandling är att kunna matcha dig mot ärenden som du anmält ditt intresse för. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Om du inte åtar dig något uppdrag som
ställföreträdare gallras uppgifterna bort kalenderåret efter att du lämnat din intresseanmälan. Om du
inte längre är intresserad av att åta dig uppdrag kan du höra av dig så raderar vi din intresseanmälan
och uppgifterna i denna intresseanmälan. Har du blivit förordnad styrs dock din rätt att få dina
uppgifter raderade av befintlig lagstiftning samt nämndens informationshanteringsplan. Vi tillämpar vid
var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Ditt namn och personnummer används för att inhämta kontroller hos Kronofogdemyndigheten, Rikspolisstyrelsen, överförmyndaren samt socialförvaltningen i din hemkommun. Överförmyndarnämnden
har strikt sekretess och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 32 kap 4-5 §§ tillämpas alltid. Vi
kan 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
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. 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 personuppgifter på respektive kommuns hemsida, exempelvis https://flen.se/om-flen/ kommunikationpress/personuppgifter/.
I överförmyndarnämndens informationshanteringsplan, antagen av överförmyndarnämnden 2020-1208 § 54, kan du läsa när olika handlingar som kan innehålla dina personuppgifter gallras.
https://flen.se/nedladdning/god_man_och_f%C3%B6rvaltare/dokument/informationshanteringsplan/I
nformationshanteringsplan.pdf
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 tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN FÖR FLENS, GNESTA OCH VINGÅKERS KOMMUNER

Ifylles av dig som lämnar intresseanmälan:
 Jag samtycker till att överförmyndarnämnden inhämta
kontroller hos Rikspolisstyrelsen,
Kronofogdemyndigheten, Socialregistret och hos
överförmyndaren i min hemkommun
Datum

Ort

Namn

E-posta intresseanmälan till: overformyndaren@flen.se

Vad händer nu?
När överförmyndarnämnden får in din intresseanmälan, begär nämnden in
utdrag hos register hos Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och från
Socialregistret. Dessutom tillfrågas överförmyndaren i din hemkommun om
du själv har god man eller förvaltare. När kontrollerna kommer tillbaka, utan
anmärkning, kommer vi att ta kontakt igen. Vi kommer att skicka hem en bok
med tillhörande webbutbildning till dig. Du genomför webbutbildningen. Tar
slutprovet med godkänt resultat, minst 20 rätt av 23, samt skickar in
resultatet till oss. En skärmbild fungerar bra. Nu kommer du att erbjudas
ditt första uppdrag.
Att vara god man och förvaltare är viktiga uppdrag. Din roll är att till stora
delar ett juridiskt uppdrag som är styrt av föräldrabalken bestämmelser. Vi
vill att du ska vara väl förberedd och kommer, förutom den inledande
webbutbildningen erbjuda dig fortbildning. Hör gärna av dig om du har några
frågor som vi kan besvara. Tänk också på att det finns intresseföreningar som
kan vara ett gott stöd för dig.

