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Information om hantering av personuppgifter 

Överförmyndarnämnden   
 

Tillsyn och myndighetsutövning 

Område Kommentar 
Laglighet Myndighetsutövning och rättslig förpliktelse; Föräldrabalken (1949:381) 

Förmynderskapsförordningen (1995:379) 

Ändamål Registerföring över föräldraförvaltning, förordnade förmyndare, gode 
män och förvaltare som står under överförmyndarnämndens tillsyn samt 
handläggning av 
överförmyndarärenden enligt föräldrabalken. 

Kategori registrerad Kommuninnevånare som har en ställföreträdare vilken står under 
överförmyndarnämndens tillsyn, samt dennes ställföreträdare så som 
förmyndare, förordnade förmyndare, god man eller förvaltare. 

Personuppgifter Personnummer, namn, adress, telefonnummer, vistelseadress. 
Hänvisning till sjukhus eller annan vårdinrättning. 
Anhöriga till den enskilde. 
Anledning till att ställföreträdare har förordnats, samt eventuell 
anledningen till att den enskilde inte har kunnat yttra sig personligen i 
ärendet. 
Den enskildes ekonomiska förhållanden, tillgångar, skulder och 
inkomster. Vårdnadshavares, förmyndares, god mans och förvaltares 
personnummer, namn, adress och telefonnummer. 
Förordnandedatum och datum för upphörande. Förordnandenummer. 
Beslut i fråga om samtycke till förvaltningsåtgärder. 
Beslut om arvode och kostnadsersättning till ställföreträdaren. 
Vitesföreläggande riktat mot ställföreträdaren och utdömande av vite. 
Anledningen till att ställföreträdaren har entledigats. 
Uppgifter som lämnats enligt 16 kap. 10 § föräldrabalken. 
Beslut i fråga om skärpande föreskrifter eller beslut att dispensera från 
krav på redovisning e. d. 
Dag för arvskifte i bo som den enskilde är delägare i. 

Hämtas från Ansökan; från den enskilde, ställföreträdare eller anhörig 
Anmälan; från socialnämnd, läkare, försäkringsgivare, 
pensionssparinstitut, brottsoffermyndigheten, huvudman vid utbetalning 
av skadestånd enligt skollagen, myndighet vid utbetalning av ersättning 
med anledning av talan om skadestånd mot staten, 
kronofogdemyndigheten, migrationsverket. 
Befolkningsregistret KiR, bankinstitut och myndigheter. 

Skickas till Domstol - för beslut. 
Socialnämnd - i fråga om anordnat ställföreträdarskap finns. Annan 
överförmyndarnämnd - om den registrerade flyttar. 
Enskilda - vilka har rätt att ta del av uppgifter i ärendet enligt 
föräldrabalken, den enskilde och dennes anhöriga. 
Vissa personuppgifter till löneadministratör för utbetalning av arvode. 

Gallras Enligt gallringsrutin. 

Informationsbärare Överförmyndarsystemet, Peribon AB. 



2 

Tabell 1 

 


	Information om hantering av personuppgifter Överförmyndarnämnden
	Tillsyn och myndighetsutövning


