
 
Överförmyndarnämnden 

 
 

 
Ansökan om överförmyndarnämndens tillstånd angående 
ställföreträdares köp och försäljning av fast egendom, 
bostadsrätt, tomträtt mm. för huvudmannens/underåriges 
räkning. 

 HUVUDMAN  UNDERÅRIG 
Namn: 
      

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postadress: 
      

STÄLLFÖRETRÄDARE/FÖRMYNDARE 
Namn: 
      
 

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postadress: 
      

Telefon dagtid: 
      

Mobilnummer: 
      

Namn: 
      

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postadress: 
      

Telefon dagtid: 
      

Mobilnummer: 
      

 
Redovisa  hur huvudmannens/underåriges egendom är tänkt att placeras: 
I egenskap av ställföreträdare ansöker jag/vi att överförmyndarnämnden samtycker till att huvudmannen/underåriges räkning företa följande åtgärd (t ex 
”sälja huvudmannens bostadsrätt”): 
      

Om ansökan avser försäljning av huvudmannens bostad, ange hur huvudmannen/underårige fortsättningsvis löser sin bostadsfråga: 
      

Ställföreträdares/förmyndares/förmyndarnas namnteckning/datum: Huvudmannens/underårig som fyllt 16 år samtycke/datum 
Ev. maka/sambos samtycke/datum: 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

 Den enskildes skriftliga samtycke (gäller även omyndigt barn som fyllt 16 år). 

 Läkarutlåtande (om den enskilde inte kan lämna samtycke). 

 Upprättat köp- eller försäljningskontrakt. 

 Oberoende värderingsintyg eller budlista. 

 Skriftligt godkännande av huvudmannens närmaste anhöriga (i den mån det kan inhämtas). 

 

Besöksadress: Vällingbyplan 2 
Kontaktcenter: 08-508 29 700 
 
Besök gärna vår hemsida via  www.stockholm.se/  
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/God-man-och-formyndare/ 

 

Vänligen fyll i blanketten så fullständigt som möjligt 
vilket påskyndar handläggningen av ärendet. Glöm inte 
att underteckna och bifoga handlingar som 
överförmyndarnämnden begär in enligt ovan. 

Överförmyndarnämnden Stockholm  
Besöksadress: Vällingbyplan 2 

16265 Vällingby 
Postadress: Box 41 

16211 Vällingby 
Växel 08-508 290 00 

www.stockholm.se 
 

http://www.stockholm.se/
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