Överförmyndarnämnden

Ansökan enligt 13 kap. 6 § / 14 kap. 6 § föräldrabalken
avser samtycke till placering av den underåriges eller enskildes medel i aktier
Denna ansökningshandling använder du som god man/förvaltare/förmyndare om:
» Du som god man vill placera huvudmannens/den omyndiges tillgångar i aktier
» Önskar placera tillgångarna på annat sätt (exempelvis i försäkringar, konst, antikviteter)
Följande bilagor skall medfölja ansökan
» Huvudmannens samtycke, eller om det inte går att inhämta, läkarintyg som visar
detta.
Observera: Vid viktigare frågor skall förmyndare höra den som är 16 år eller äldre om
dennes mening med avseende på förvaltningsåtgärden. Vid placering av den omyndiges
tillgångar i aktier skall du lämna in ett skriftligt samtycke, eller undertecknande av
denna ansökningshandling, om den omyndige fyllt 16 år.
» Huruvida aktien är noterad på börsen eller inte
» Information som styrker att det är en trygg placering
Ställföreträdare (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

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

Bilagor
1

4

2

5

3

6

7

8
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Överförmyndarnämnden

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

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning huvudman/omyndig *

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

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