ANMÄLAN FRÅN SOCIALNÄMNDEN
TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Socialnämnden ska anmäla till
överförmyndaren om den finner att
förhållandena talar för att en förälder inte
kommer att förvalta sitt barn egendom på ett
betryggande sätt (SoF 5 kap 3 § 3 p).
Socialnämnden ska även anmäla om den
finner att förmyndare/medförmyndare enligt
föräldrabalken bör förordnas för någon (SoF 5
kap 2 § 1 p)

Barnets personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Föräldrar
Namn

Personnummer

Adress

Tel hem

Postnummer

Tel mobil

e-postadress

Namn

Personnummer

Adress

Tel hem

Ort

Postnummer

Tel mobil

Ort

e-postadress

Anmälare
Namn och titel

Arbetsplats

Adress till arbetsplatsen

Tel arbete

Postnummer

Tel mobil

Ort

e-postadress

Anmälan

 Det föreligger förhållanden som talar för att barnets föräldrar inte kommer att
förvalta barnets egendom på betryggande sätt

 Annan grund för anmälan:
 Ärendet är särskilt brådskande
Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

Orsak till anmälan
Berätta kort om bakgrunden till anmälan

Kontaktuppgifter
Namn på andra personer i barnets närhet

Relation

Telefonnummer/ e-post

Underskrift anmälare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor

 Utredning till stöd för anmälan
 Personbevis

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

Information om anmälan om god man/ förvaltare
Socialnämndens anmälningsskyldighet
Socialnämnden ska anmäla till överförmyndaren om den finner att förhållandena
talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt barn egendom på ett
betryggande sätt (SoF 5 kap 3 § 3 p).
Socialnämnden ska även anmäla om den finner att förmyndare/medförmyndare
enligt föräldrabalken bör förordnas för någon (SoF 5 kap 2 § 1 p)
Socialnämndens upplysningsskyldighet gäller oavsett om barnet har egendom
eller ej.
Anmälan skickas till
Stenungsunds kommun, Överförmyndarenheten, 444 82 Stenungsund
Av 10 kap 8 § föräldrabalken framgår följande
Om ett barns föräldrar inte ensamma kan utöva förmynderskapet ska en
medförmyndare förordnas. Ett exempel på en sådan situation är om en förälder
som är ensam förmyndare till ett barn med betydande tillgångar inta har
tillräcklig kunskap för att utöva förvaltningen.
Av 10 kap 3 § föräldrabalken framgår följande
Om särskilda skäl talar för det, skall dock någon annan än den särskilt
förordnade vårdnadshavaren förordnas till förmyndare. Ett sådant skäl kan vara
när vårdnadshavaren inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna
förvalta barnets egendom.

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

