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Yttrande över anordnande av godmanskap och  förslag på god man
Blanketten kan även användas vid yttrande över förvaltarskap.

Yttrandet avser att godmanskap anordnas för: 

………………………………............ …………………..-………….. 
Namn             Personnummer

 Om godmanskap ska anordnas bör det omfatta: 

 bevaka rätt  förvalta egendom  sörja för person

Mitt förslag på god man är: 

………………………………............   …………………..-…………..   ………………………………......   Namn på föreslagen god man        Personnummer god man     Telefonnummer 

Jag har följande synpunkter på att godmanskap anordnas för ovan 
person, här anger du även om ditt yttrande avser förvaltarskap: 

Datum: 

………………………………………………………...... 
Namnteckning 

………………………………………………………...... 
Namnförtydligande 

………………………………………………………...... 
Adress 

………………………………………………………...... 
Postnummer och ort 

………………………………… - …………………… 
Personnummer 

………………………………………………………...... 
Telefonnummer 

………………………………………………………...... 
E-postadress

Annat nämligen: ………………………..................................................................................................

………………………………………………..................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Överförmyndaren
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Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla de personuppgifter du lämnar så som namn, personnummer och 
kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna utföra vårt uppdrag som 
tillsynsmyndighet. 

Vi har fått uppgifterna från dig som yttrar dig och om de enskilda även från andra myndigheter 
och offentliga register. Vi tillämpar gällande integritetsskyddslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är rättslig förpliktelse. 
Uppgifterna kommer att sparas så länge vi utövar tillsyn över uppdraget. Om ärendet överflyttas 
till annan kommun sparas enbart namn, adress och personnummer på den uppdraget gäller. Om 
ärendet upphör när vi fortfarande är tillsynsmyndighet kommer personuppgifterna att arkiveras. 

De personuppgifter vi behandlar delas inte med andra myndigheter eller personer om vi inte är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land 
utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Överförmyndaren, Box 205, 178 23 Ekerö. 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 via of@ekero.se eller 08-124 571 50.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
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