Ansökan om god man

11 kap 2 § st 1 föräldrabalken, förmyndare och omyndig del i samma dödsbo
Sökande
Namn

Adress

Personnummer
Postnummer

E-post

Telefonnummer

Förmyndare (förälder) 1
Namn

Adress

Personnummer
Postnummer

E-post

Namn

Personnummer
Postnummer

E-post

Postort
Telefonnummer

Omyndig
Namn

Adress

Postort
Telefonnummer

Förmyndare (förälder) 2
Adress

Postort

Personnummer
Postnummer

E-post

Postort
Telefonnummer

Räcker inte raderna, bifoga lösblad.
Signatur

Ort och datum

Namnteckning sökande

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig.
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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Skäl till ansökan (se information på sida 2)

Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 2 § får göras av förmyndare, den som ansökningen
avser, om han eller hon har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. Till
”närmaste släktingar” kan hänföras bröstarvingar, föräldrar och syskon. Det är inte nödvändigt, att sökanden är den som
i släktskapshänseende står den hjälpbehövande allra närmast.
Har en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige del i ett oskiftat dödsbo, ska överförmyndaren förordna god man att vårda den underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller
ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
Enligt FB 11 kap 16 § ska en omyndig som fyllt 16 år yttra sig om detta kan ske. Ett rationellt sätt att ordna detta på är att
även den omyndiga undertecknar ansökan och då blir medsökande enligt FB 11 kap 15 §. En omyndig kan också göra en
ansökan helt på egen hand om han eller hon fyllt 16 år.
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