Ansökan om överförmyndarens samtycke
I några frågor måste en ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare) inhämta överförmyndarens
samtycke för att kunna agera. Denna blankett är en ansökan om sådant samtycke.

Ansökan avser:
 Samtycke till uttag från spärrat konto

 Samtycke till fördelning av arv

 Samtycke till köp av fast egendom

 Samtycke försäljning av fast egendom

 Samtycke till att uppta lån för huvudman

 Samtycke till understöd till anhörig

 Samtycke till placering (annan än värdepappersfond, obligation och sparkonto)
 Samtycke till att driva företag för omyndig eller låta omyndig driva företag
Huvudman/Myndling:

Personnummer

Motiv till begäran om samtycke:

Bilagor bifogas vid behov
Belopp (där så är aktuellt):
Bank och kontonummer (där så är aktuellt):

Ställföreträdare 1 (God man/Förvaltare/Förmyndare)
Namn:

Datum:

Namnteckning:

Ställföreträdare 2 (God man/Förvaltare/Förmyndare)
Namn:

Datum:

Namnteckning:

Huvudman (om över 16 år och förstår sammanhanget)
Namn:
Namnteckning:

Datum:

Samtycke till uttag från spärrat konto
Överförmyndarens samtycke krävs för uttag från konto med sk överförmyndarspärr. Motivet till
uttaget måste beskrivas och kvitton ska kunna redovisas efter gjort inköp vid årsräkning eller
direkt efter genomfört inköp. I godmanskap ska huvudmannen ge sitt samtycke om den kan detta.
Myndling över 16 år ska även den skriva under om den kan detta.

Samtycke till fördelning av arv
Vid ställföreträdarskap (god man/förvaltare/förmyndare) ska ställföreträdaren begära
överförmyndarens samtycke till dödsboets fördelning. I samband med detta inlämnas arvskifte
som alltså behöver upprättas om överförmyndarens samtycke krävs. Om överförmyndaren inte
fått bouppteckning redan tidigare ska även den inlämnas vid begäran om samtycke till arvskifte.

Samtycke till köp av fast egendom
Överförmyndarens samtycke krävs om ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) ska köpa
fast egendom (fastighet) för sin huvudmans räkning. Behovet till inköp av fast egendom ska
beskrivas. Likaså ska kopia på köpekontrakt underskrivet av alla parter inlämnas.

Samtycke försäljning av fast egendom
Överförmyndarens samtycke krävs om ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) ska sälja
fast egendom (fastighet) för sin huvudmans räkning. Behovet till försäljningen av fast egendom
ska beskrivas. Likaså ska kopia på köpekontrakt underskrivet av alla parter inlämnas. I vissa fall
kan även en värdering krävas om inte huset har varit ute på marknaden till försäljning. Det krävs
särskilda skäl till att en fastighet ska försäljas och dessa måste alltså framgå av beskrivningen.

Samtycke till att uppta lån för huvudman
För att skuldsätta huvudmannen eller ställa huvudmannens tillgångar som säkerhet krävs det
överförmyndarens samtycke. Det är inte tillåtet att låna ut pengar till huvudmannen utan
samtycke från överförmyndaren även om det handlar om små belopp. Om det är fråga om ett lån
från ställföreträdaren till huvudmannen måste en särskild god man förordnas.

Samtycke till understöd till anhörig
I vissa fall kan del av huvudmannens inkomst beviljas som understöd till anhörig om det är
aktuellt måste överförmyndarens samtycke inhämtas.

Samtycke till placering (annan än värdepappersfond, obligation och sparkonto)
Ska huvudmannens tillgångar placeras i någon annan placeringsform än ovan angivna (ex aktier
eller kapitalförsäkring) måste överförmyndarens samtycke inhämtas. Om det är fråga om
frekventa placeringar kan ett generellt samtycke ges under förutsättning att det är motiverat och
att ställföreträdaren har erforderlig kunskap.

Samtycke till att driva företag för omyndig eller låta omyndig driva företag
Ska ställföreträdaren driva företag åt omyndig eller omyndig ska driva eget företag krävs
överförmyndarens samtycke. Samtycket ska inhämtas innan företaget registreras eller på annat
sätt startas.

