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Överförmyndarförvaltningen 

Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby 
Telefon: 08-508 297 00 

 

Överförmyndarförvaltningen 
 

 
 

 
Ansökan om samtycke till köp eller försäljning av fastighet, 
bostadsrätt eller tomträtt m.m. 

 

Person ansökan gäller 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

 
God man/ förvaltare/ förmyndare 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

 
God man/ förvaltare/ förmyndare (om fler än en) 

Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

 
Vilken typ av åtgärd vill Du/ Ni ha samtycke till? 
Gäller det tex. en försäljning eller ett köp, och gäller det en fastighet, en bostadsrätt, en tomträtt eller annan egendom? 

 
Om huvudmannens bostad ska säljas, vart kommer huvudmannen att bo efter 
försäljningen? 
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Överförmyndarförvaltningen 

Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby 
Telefon: 08-508 297 00 

 

Underskrifter 
God man/ förvaltare/ förmyndares 
underskrift 

God man/ förvaltare/ förmyndares 
underskrift  

Samtycke från huvudmannen 
eller omyndig som fyllt 16 år 

Ort och datum Ort och datum  Ort och datum 

 
Handlingar som ska bifogas till ansökan: 
(OBS! De handlingar som räknas upp här är obligatoriska att skicka med- de innehåller information 
som är nödvändig för att förvaltningen ska kunna ta ställning till Er ansökan.)  
 

□ Kontrakt för köpet/försäljningen i original. Kontraktet ska vara undertecknat. För 
huvudmannen eller barnets räkning är det god man, förvaltare eller förmyndaren som ska 
skriva under. 

□ Budlista eller ett värderingsintyg från en oberoende mäklare eller värderingsman 

□ Skriftligt samtycke från huvudmannen eller den omyndige. 

□ Läkarutlåtande (om huvudmannen inte kan lämna sitt samtycke) 

□ Skriftligt samtycke från eventuell sambo eller maka 

□ Skriftligt samtycke från huvudmannens närmast anhöriga (om det kan inhämtas) 
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