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Ansökan om överförmyndarens samtycke till att låta
omyndig driva rörelse/förmyndare för omyndigs räkning
driva rörelse
13 kap. 13 § föräldrabalken
Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse.
Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens
samtycke låta honom eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet
enligt bokföringslagen (1999:1078 ). Utan överförmyndarens samtycke får
föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke
får lämnas endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är
sådana att det med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.

Förmyndare
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

E-postadress

Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

E-postadress

Underårig
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

E-postadress

Hemsida

E-post

Svalövs kommun

www.svalov.se

info@svalov.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Organisationsnr

268 80 Svalöv

Herrevadsgatan 10

0418-47 50 00

663-7367

212000-0993
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Rörelsens typ, omfattning etc.
Typ av rörelse:

Eventuella övriga delägares namn:

Enskild firma
Handelsbolag

Eventuell komplementär (kommanditbolag):

Kommanditbolag
Aktiebolag

Vem ska bedriva rörelse:
Den omyndige
Förmyndare för den omyndiges räkning
Förmyndarens namn (om förmyndare ska bedriva rörelsen):

Rörelsen ska bedrivas på:
Heltid
Deltid
Rörelsens beräknade bruttoomsättning:

Startkapital som den omyndige ska tillskjuta:

Lånade medel som den omyndige ska tillskjuta:

Rörelsens affärsidé:
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Den underåriges personliga förutsättningar:
Överförmyndarens samtycke får lämnas endast om den omyndiges personliga
förhållanden (mognad, omdömesförmåga och omständigheterna i övrigt) är sådana
att det är lämpligt för den omyndige att driva rörelse.

Bilagor
1 Ekonomisk översikt över den omyndiges tillgångar

Underskrifter
Ort och datum:

Namnteckning (ställföreträdare)

Namnförtydligande

Namnteckning (ställföreträdare)

Namnförtydligande

Namnteckning (underårig)

Namnförtydligande
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Ansökan om överförmyndarens samtycke till att låta
omyndig driva rörelse/förmyndare för omyndigs räkning
driva rörelse
Det är viktigt att du känner dig trygg när information om dig finns registrerad hos
Svalövs kommun.
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svalövs kommun och av
personer som arbetar handläggning av ärenden som rör godmanskap,
förvaltarskap och förmyndarskap. Uppgifterna kan även komma att delges
andra myndigheter samt banker. Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig
och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt
dataskyddslagstiftningen.
Personuppgifterna kommer att användas för handläggning och rekrytering i
ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att
överförmyndaren handhar ärenden som utgör myndighetsutövning.
Överförmyndaren i Svalövs kommun ansvarar för tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndaren samt rekrytering av personer till dessa uppdrag. För
att det ska vara möjligt behöver överförmyndaren behandla personuppgifter till
de personer som har eller har haft ställföreträdarskap och de personer som är
eller har varit ställföreträdare. Överförmyndaren behöver även personuppgifter
till de personer som anmält intresse för att bli ställföreträdare.
Överförmyndaren bevarar personuppgifter under den tid den personakt i vilken
dina personuppgifter ingår är aktiv. Då akten avslutats bevaras dina uppgifter i
tre år. Därefter raderas dina uppgifter i vårt digitala handläggningssystem. De
handlingar i vilka dina personuppgifter förekommer kan komma att bli föremål
för arkivering i enlighet med arkivlagen.
Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat
personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns
registrerade om dig av överförmyndaren.
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig och vill ha den rättad eller
komplettera med sådana personuppgifter som saknas bör du kontakta
överförmyndarkontoret. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill
begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller
radera dem.
Du har rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att
överförmyndaren behandlar dina uppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid
med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av den eller de
dataskyddsansvariga som medverkat vid behandlingen.
I vissa fall har du också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat
håll.

Kontaktuppgifter till överförmyndarkontoret:
Telefonnummer: 0418-47 50 88 eller 0418-47 51 14
(Telefontid dagligen 10.00 – 11.30)
E-post: overformyndare@svalov.se
Postadress:
Överförmyndaren
Svalövs kommun - kommunhuset
268 80 Svalöv
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