
 ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN 
Om överförmyndarens medgivande till ställföreträdarens åtgärd eller rättshandling 

Ställföreträdare(God man/Förvaltare/Förmyndare) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-post adress

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

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Huvudman/Omyndig 
Namn 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Postadress: Överförmyndarnämnden, 981 85 Kiruna 

Be söksadress: Stadshustorget 1

Telefon: 0980-70 000 

Organisationsnr: 212000-2783 

Webb: www.kiruna.se 

E-post: ofn@kiruna.se

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Akt 

Dnr 

http://www.kommun.kiruna.se/


Ansökan om nämndens medgivande till: 

□ Placering av tillgångar (FB 13 kap 6 §. FB 14 kap 6 §)

□ Köp, försäljning eller annan åtgärd avseende fast egendom (FB 13 kap 10 §. FB 14 kap 11 §)

□ Lån, borgen eller pantsättning (FB 13 kap 12 §. FB 14 kap 13 §)

□ Drivande av rörelse (FB 13 kap 13 §. FB 14 kap 14 § )

□ Bodelning eller arvskifte mm (FB 15 kap 5 §)

□ Annan åtgärd eller rättshandling i dödsbo (FB 15 kap 4,6,7,8§§)

nämligen………………………………………………………………………………………………ange typ av åtgärd eller rättshandling 

□ Annan åtgärd eller rättshandling (FB)

nämligen……………………………………………………………………………………………….ange typ av åtgärd eller rättshandling 

Skäl till att åtgärden eller rättshandlingen bör vidtas (måste anges) och övrig information 

Ort, datum och underskrift: 

____________________________________________________________________________

Namnförtydligande:
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