Överförmyndarnämnden

Ansökan enligt 15 kap 5 § föräldrabalken
avser samtycke till bodelning och arvskifte
Denna ansökningshandling använder du som förmyndare, god man eller förvaltare om:
• Du för huvudmannens räkning tar del i en bodelning eller ett arvskifte
Följande bilagor skall medfölja ansökan
• Kopia av bouppteckning
• Testamente i original eller bestyrkt kopia
• Bodelnings- eller arvskifteshandling i original eller en bestyrkt kopia
• Redovisningsräkning för dödsboets förvaltning fr.om. t.o.m. arvskiftesdagen. Bilägg
verifikationshandlingar, värderingsutlåtande (fast egendom, tomträtt, bostadsrätt och
värdefullt lösöre)
Ställföreträdare 1 (God man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Ställföreträdare 2 (God man/förvaltare/förmyndare)
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Huvudman/Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Tel bostad

Tel arbete
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Överförmyndarnämnden

Ansökan avser
Arvskifte
Bodelning
Arvskifte & bodelning
Bilagor
1

4

2

5

3

6

7

8

Om ansökan avser ett förmynderskap skall båda förmyndare underteckna
ansökningshandlingen. Detta gäller även för de fall då huvudmannen har flera
ställföreträdare.
Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare 1

Namnteckning ställföreträdare 2

Namnteckning huvudman/omyndig *

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

* Gäller huvudman som förstår vad saken gäller och omyndig som fyllt 16 år.

Om en omyndig fått pengar genom arv eller testamente som överstiger ett prisbasbelopp
skall den som ombesörjer utbetalningen (vanligen en dödsbodelägare) se till att medlen
sätts in på ett konto med överförmyndarspärr. Inom två månader från skiftesdagen skall
den som ombesörjt utbetalningen till ett överförmyndarspärrat konto lämna in
kontobevis och kontoutdrag som styrker utbetalningen.
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