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ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 

Om överförmyndarens medgivande till 
ställföreträdarens åtgärd eller rättshandling. 

Ställföreträdare (God man/Förvaltare/Förmyndare) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Ställföreträdare 2 – när detta finns. (God man/Förvaltare/Förmyndare) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Huvudman/Omyndig 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Ansökan gäller FB= Föräldrabalken

□Placering av tillgångar (FB 13 kap 6 §, FB 14 kap 6 §).

□Lån, borgen eller pantsättning (FB 13 kap 12 §, FB 14 kap 13 §).

□Drivande av rörelse (FB 13 kap 13 §, FB 14 kap 14 §).

□Bodelning eller arvskifte mm (FB 15 kap 5 §). VGV
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□ Annan åtgärd eller rättshandling i dödsbo (FB 15 kap 4, 6,7,8 §§) 

nämligen…………………...…………………………………….(ange typ av åtgärd eller rättshandling).

□ Annan åtgärd eller rättshandling  (FB) 

nämligen…………………...…………………………………….(ange typ av åtgärd eller rättshandling).

Skäl till att åtgärden eller rättshandlingen bör vidtas (måste anges) och övrig information 

Underskrifter 
Ort och datum 

Namnteckning ställföreträdare Namnteckning ställföreträdare Namnteckning huvudman/omyndig * 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

* Gäller huvudman som förstår vad saken gäller och omyndig som fyllt 16 år. Vid förvaltarskap krävs inte huvudmannens underskrift. 

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att överförmyndaren lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat ut. 
Överförmyndaren behandlar uppgifterna för tillsynsändamål. Du har rätt att efter skriftlig begäran en gång per kalenderår kostnadsfritt få 
information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. 
Personuppgiftsansvarig myndighet: Överförmyndaren i Härjedalens kommun, Medborgarhuset 842 80 SVEG.
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