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Förteckning i egenskap av god man eller förvaltare 

Datum för förordnande: 

  Huvudmannens uppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

  God man /förvaltares uppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

  I förekommande fall, den andre ställföreträdarens uppgifter 
Namn Personnummer 

  Tillgångar (transaktions- och sparkonto) 
Bank Kontonummer Spärr Kronor Öf.not 

Summering av bankkonton 

  Huvudmannens privata medel-konton (konton för fickpeng/matinköp/boendekort) 
Bank Kontonummer Spärr Kronor Öf.not 

Summering av privata medel 
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  Övriga tillgångar (fonder, värdepapper, försäkring fastighet, bostadsrätt, värdefullt lösöre) 
Typ av tillgång Kontonummer Spärr Kronor Öf.not 

Summering av övriga tillgångar 

  Skulder 
Borgenär /fordringsägare Kronor Öf.not 

Summering av skulder 

  Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är 
riktiga. 

 Underskrift av god man /förvaltare 
Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning (vid två ställföreträdare) 

Namnförtydligande Namnförtydligande (vid två ställföreträdare) 

Överförmyndarnämndens beslut 
Redovisning granskad 
☐ utan anmärkning ☐ med anmärkning
☐ med korrigering ☐ med meddelande om åtgärd
Anmärkning 

Diarienr/aktnr 

Datum och underskrift 
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Information om hur Eslövs kommun behandlar personuppgifter 
enligt artikel 13 dataskyddsförordningen  
 
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig och behandlar inkomna uppgifter för att 
kunna handlägga och administrera ditt ärende. Personnummer samlas in för att kunna göra en 
säker identifiering, det vill säga rätt person får rätt beslut. Behandlingen sker på den rättsliga 
grunden rättslig förpliktelse. 
 
De medarbetare på överförmyndarnämnden som kommer att ta del av uppgifterna behöver det 
för att utföra sina arbetsuppgifter. Biträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i 
enlighet med de ändamål och instruktioner som överförmyndarnämnden har lämnat för 
behandlingen. 
 
Om utomstående begär att få ta del av dina personuppgifter enligt offentlighetsprincipen 
kommer en sekretessprövning att göras. 
 
Som kommunal myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska 
bevara allmänna handlingar. Myndigheten följer dessa regler om bevarande och gallrar 
allmänna handlingar i enlighet med myndighetens informationshanteringsplan. 
Personuppgifter som inte ingår i allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för 
de ändamål de behandlas för. 
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill få information om vilka uppgifter som myndigheten 
behandlar om dig.  Du har även rätt att begära rättelse eller begära att vi begränsar 
behandlingen, eller begära radering av dina personuppgifter. Dessa rättigheter kan begränsas 
ibland. 
 
Överförmyndarnämnden har utsett ett dataskyddsombud som du når via 
dataskyddsombud@eslov.se eller telefon 0413-620 00 (växel), fråga efter dataskyddsombud. 
 
Om du har synpunkter på vår behandling av dina uppgifter har du rätt att kontakta 
integritetsmyndigheten. 
 
Vid övriga frågor och funderingar kontakta: 
Överförmyndarenheten på juridiska avdelningen  
Telefon: 0413-620 00 (växel)  
Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv 
E-post: Overformyndarnamnden@eslov.se  
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