ÅTAGANDE FÖRVALTARE

Blankett för ställföreträdare
FÖRÄLDRABALKEN 11:7

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Personuppgifter huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Vistelseadress (om det är annan adress än
den som angivits ovan)

Postnummer och postort

Telefonnummer/Mobil
E-postadress

Personuppgifter förvaltare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Vistelseadress (om det är annan adress än
den som angivits ovan)

Postnummer och postort

Telefonnummer/Mobil
E-postadress

Åtagande av uppdrag som förvaltare
Jag åtar mig uppdraget som förvaltare för ovanstående huvudman. Uppdraget innebär att jag ska:
Bevaka rätt: Hjälp med att bevaka rättsliga angelägenheter.
Ex. bevaka rätt i dödsbo, ingå avtal, företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och
avyttring av bostad och ansöka om skuldsanering.
Förvalta egendom: Hjälp med ekonomiska angelägenheter.
Ex. sköta ekonomin, ta hand om pension och bidrag och deklaration.
Sörja för person: Hjälp med att hantera personliga angelägenheter.
Ex. kommunikationen mellan huvudmannen och den sociala omgivningen, besöka huvudmannen
regelbundet och hjälpa huvudmannen att ta beslut om frågor som rör vardagen.
Bevaka rätt angående särskild angelägenhet om behovet bara gäller speciell rättshandling
eller liknande, nämligen:_________________________________________________________________
Höörs kommun • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Evelina Magnusson: 0413-281 67 • Daniella Christopherson: 0413-281 46
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Underskrift förvaltare
Jag är medveten om att jag ska fullgöra mitt uppdrag enligt reglerna i föräldrabalken och de
riktlinjer som beslutas av Överförmyndarnämnden.
Jag har tagit del av den information angående uppdraget som jag fått från Överförmyndarnämnden.
Jag är införstådd med de skyldigheter som åligger mig som förvaltare.
Ort och datum
Namnteckning förvaltare
Namnförtydligande förvaltare

Underskrift huvudman
Vid anordnade av förvaltarskap finns inget krav på samtycke från huvudmannen, men samtycke ska
inhämtas om det är möjligt.

”Härmed godkänner jag att ovanstående person förordnas som förvaltare för mig.”
Ort och datum
Namnteckning huvudman
Namnförtydligande

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens register, Wärna. Uppgifterna behandlas i enlighet
med relevant lagstiftning. Personuppgiftsansvarig nämnd är Överförmyndarnämnden i Höör och Hörby
kommuner. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du alltid kontakta vårt
dataskyddsombud; dataskyddsombud@hoor.se.
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