OMPRÖVNING AV FÖRVALTARSKAP
Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom
överförmyndarnämnden. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr.

Att ha förvaltare innebär en stor inskränkning av den ekonomiska och rättsliga friheten. Det är därför viktigt att alla
förvaltarskap löpande granskas och inte fortsätter längre än vad som är nödvändigt. I vissa fall kan förutsättningarna ha
ändrats så mycket att förvaltarskapet kan upphöra helt eller ersättas med ett godmanskap, medan det i andra fall är helt klart
att förvaltarskapet måste fortsätta. Överförmyndarnämnden är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap.
Omprövningen görs för att ta reda på om förvaltarskapet ska fortsätta, utökas eller om det finns anledning för överförmyndaren
att vända sig till tingsrätt och begära att förvaltarskapet ska upphöra eller ändras.

Huvudman
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Har grundförutsättningen för förvaltarskapet förändrats under året såsom sjukdom, psykisk störning eller
Nej
Ja
liknande förhållanden?

Om ja, motivera

Anser du att förvaltarskapet ska: (du måste välja minst 1 alternativ)
Begränsas
Utökas
Upphöra helt
Ersättas med godmanskap
Kvarstå i nuvarande form

Ange anledning till ditt ställningstagande per vald åtgärd ovan

Förvaltarens underskrift
Datum:
Namnteckning

Namnförtydligande:

Om du anser att förvaltarskapet ska upphöra helt eller delvis eller övergå till ett godmanskap,
var vänlig uppge namn och arbetsplats på huvudmannens läkare:
Förnamn:

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Efternamn:

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Arbetsplats:

Orgnr. 212 000-0159

OMPRÖVNING AV FÖRVALTARSKAP

Blanketten skickas till:
Södertälje kommun
Överförmyndarnämnden
151 89 Södertälje

Telefonnummer:
08-523 010 00
Mer information finns på
www.sodertalje.se

Överförmyndarnämndens anteckningar
Efter en samlad bedömning utifrån akten och denna blankett framkommer att det saknas skäl att ansöka om
upphörande av förvaltarskapet
Efter en samlad bedömning utifrån akten och denna blankett framkommer att det finns skäl att begära att
förvaltarskapet ska upphöra eller på annat sätt ändras enligt bilagd skrivelse

Datum:
Namnteckning

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Namnförtydligande:

Besöksadress
Nyköpingsvägen 26

Telefon: 08-523 010 00
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000-0159

