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Ansökan om Överförmyndarnämndens samtycke till 
försäljning av fastighet eller bostadsrätt 

Huvudman: 

Förnamn 
      

Efternamn 
      

Personnummer 

      

I egenskap av ägare till 
fastigheten/bostadsrätten med 
adress 

      

  

Ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare): 

Förnamn 
      

Efternamn 
      

Personnummer 

      

Förnamn 
      

Efternamn 
      

Personnummer 

      

 

 

      .............................................................................   
Ort och datum 

 

      .............................................................................  
Underskrift av god man/förvaltare/förmyndare 

 

      .............................................................................  
Namnförtydligande 

 

      .............................................................................  
Samtycke från huvudmannen/omyndig över 15 år 

 

☐ Huvudmannen kan på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte samtycka 

 

 

Vänd sida 

http://www.nykoping.se/
mailto:kommun@nykoping.se


 

 
 

 

Skäl till att bostadsrätten/fastigheten ska säljas: 

      

 

 

 

 

 

Ska bifogas ansökan 
• Köpekontrakt 
• Marknadsvärdering 
• Budlista 

 

Kontaktuppgifter till anhöriga: 

Namn 

      

Adress 
      

Telefon 
      

Relation till 
huvudman 
      

Namn 

      

Adress 
      

Telefon 
      

Relation till 
huvudman 
      

Namn 

      

Adress 
      

Telefon 
      

Relation till 
huvudman 
      

Namn 

      

Adress 
      

Telefon 
      

Relation till 
huvudman 
      

 

Enligt 16 kap. 11 § sista stycket i föräldrabalken ska den som ordnar med en 
utbetalning för en enskild person som företräds av en god man eller förvaltare sätta in 
medlen på ett överförmyndarspärrat konto i bank. Bekräftelse på att slutlikviden har 
betalats och att pengarna satts in på ett överförmyndarspärrat konto ska lämnas in till 
Överförmyndarnämnden. 

Vänligen lämna in ansökan till överförmyndarnämnden på nedanstående adress 
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 611 83 Nyköping 
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