
 ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
 

Om samtycke till rättshandling enligt 
föräldrabalken 15 kap 4 §1.2 

 
 
 
Ställföreträdare3 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Ställföreträdare 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Den enskilde4 
Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Typ av rättshandling5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Skäl till ansökan6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
1 4 

2 5 

3 6 

 
Underskrifter 
Ort och datum 

Namnteckning ställföreträdare Namnteckning den enskilde (i förekommande fall)7 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 



Anvisningar 
 
                                                 
1 En förmyndare, god man eller förvaltare som för den enskildes räkning deltar i en rättshandling vid 
dödsboförvaltning skall, enligt föräldrabalken 15 kap 4 §, inhämta överförmyndarens samtycke till 
rättshandlingen i den utsträckning som gäller vid förvaltning enligt föräldrabalken 13 eller 14 kap. 
Mot borgenärer i dödsboet och andra vars rätt är beroende av utredningen är ställföreträdaren ansvarig enligt 
ärvdabalkens regler om dödsbodelägares ansvar.  
2 Avgörande om en rättshandling vid dödsboförvaltning kräver samtycke är om samtycke hade behövts för den 
händelse ställföreträdaren hade velat företa en motsvarande rättshandling inom ramen för föräldrabalken 13 eller 
14 kap. Vid sin prövning skall överförmyndaren ta hänsyn även till övriga dödsbodelägares intressen. Detta kan 
leda till att samtycke ges i något större utsträckning. Enligt 16 kap. 9 § skall överförmyndaren som regel höra 
den enskilde och dennes anhöriga, innan frågan om samtycke avgörs. Tillämpningen får anpassas till vad boets 
förvaltning kräver. Om boets ställning är osäker behövs likväl i regel ej att boet avträds till konkurs. Den 
lämpligaste utvägen är, att hos rätten begära att boet avträds till förvaltning av boutredningsman enligt 19 kap. 
1 § ÄB. Även överförmyndaren kan enligt nämnda paragraf begära förordnande av boutredningsman. Om 
boutredningsman har förordnats eller testamentsexekutor förvaltar boet och agerar för dess räkning, blir 
paragrafen inte tillämplig. 
3 Förmyndare, god man, förvaltare eller särskilt förordnad förmyndare. 
4 Omyndig eller huvudman 
5 Här skall anges om det t e x rör sig om en fastighets- eller värdepappersaffär. 
6 Här skall anges sökandens (ställföreträdarens) argument till varför han eller hon anser att överförmyndaren 
skall lämna sitt samtycke. 
7 Om den omyndige fyllt 16 år. Om huvudmannen förstår vad saken gäller. Underskrift från den enskilde är 
lämplig vid förvaltningsåtgärd av större vikt då man i sådant fall kan underlåta att ta in yttrande från den enskilde 
enligt föräldrabalken 16 kap 9 §. 
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