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Överförmyndarnämnden hanterar dina personuppgifter i syfte att utreda 
och fastställa behovet av ställföreträdarskap. Överförmyndarnämnden 
kommer att spara dina uppgifter i akten under hela ställföreträdarskapet 
och därefter överlämnas till Sundbyberg stads stadsarkiv för slutförvaring. 
Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Redogörelse för god man för 
ensamkommande barn 

Blanketten fylls i och skickas till: 

Överförmyndarnämnden 
172 92 Sundbyberg 

Redogörelse för period 

Till (ååmmdd) 

Har barnet fått uppehållstillstånd? ☐ Ja PUT ☐ Ja TUT ☐ Nej

Om ja, när fick barnet uppehållstillstånd? (ååmmdd) 

Barnet 
Förnamn och efternamn Dossiernummer 

Födelsedatum Adress, postnummer och ort 

God man 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress, postnummer och ort 

Kontaktuppgifter till barnets socialsekreterare samt offentliga biträde 
Socialsekreterarens förnamn och efternamn Telefonnummer 

Stadsdelsförvaltning/kommun 

Offentliga biträdets förnamn och efternamn Telefonnummer Advokatbyrå 

Från (ååmmdd) 
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Redogörelse för fullgjort uppdrag 

Ja Nej 

Har du haft kontakt med barnet? ☐ ☐ 

Har du haft kontakt med barnets boende? ☐ ☐ 

Har du utfört aktuella uppgifter enligt SKLs checklista? ☐ ☐ 

Har du lagt ner cirka 5 timmar per månad på uppdraget? ☐ ☐ 

Om barnet har fått uppehållstillstånd, har du folkbokfört barnet? ☐ ☐ 

Kompletterande upplysningar 

Underskrift

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

Namnförtydligande Ort och datum 
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Information om överförmyndarnämndens personuppgiftsbehandling 
Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. 

Alla personuppgifter som du skickar till oss registreras och behandlas enligt dataskyddsförordningen. De personuppgifter 
som vi efterfrågar krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbetsuppgifter. Du har 
ett antal rättigheter som uppgiftslämnare. Du kan ta del av dem nedan. 

Rättslig grund, ändamål, behandling och lagringstid 

Rättslig grund: Myndighetsutövning samt rättslig förpliktelse 

Ändamålet med behandlingen: Utreda behov av god man eller förvaltare enligt 11:1 – 4 §§ FB samt 11:7 § FB 

Lagringstid av information: Ansökningshandlingar och korrespondens avseende ansökan gallras tre år efter att, vissa i lag 
angivna, redovisningshandlingar har lämnats till behörig mottagare. 

Mottagare: Ansökan om god man enligt 11:1 – 3 §§ FB lämnas inte ut till någon annan, om inte sekretessbrytande 
bestämmelser finns. Vad gäller ansökan om god man enligt 11:4 § FB eller förvaltare enligt 11:7 § FB lämnas samtliga 
utredningshandlingar till behörig tingsrätt. Sådana handlingar kan i förekommande fall kommuniceras med anhöriga till den 
ansökan avser.  

Dina uppgifter överförs inte till tredje land.  

Dina rättigheter 

Rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter 

Rätt till invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot den behandling som görs av dina personuppgifter 

Rätt till registerutdrag: Du har rätt att, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan till oss, få information 
om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. 

Om du vill ta kontakt med oss avseende dina rättigheter skicka e-post till dataskyddsombud@sundbyberg.se. Vill du veta 
mer om Dataskyddsförordningen besök Datainspektionens hemsida på www.datainspektionen.se. 
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