Ansökan god man för bortavarande
enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken

Ansökan avser behov av god man som ska:
Bevaka bortavarande arvinges rätt i dödsbo
Dödsboet efter

Personnummer

Adress

Postnummer

Namn på den bortavarande (om detta är känt)

Personnummer (om detta är känt)

Ort

Bevaka rätt i annat fall enligt 11 kap 3 § föräldrabalken
Specificera behovet av god man

Förslag på god man
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Jag har inget eget förslag på god man utan vill att överförmyndarnämnden utser en lämplig person för
uppdraget
Underskrift av den som gjort ansökan (ansökan kan göras av nära anhöriga, om du inte är anhörig ses handlingen som en anmälan)
Underskrift

Namnförtydligande

Telefon

E-post

Ort och datum

Släktförhållande

Till ansökan ska i förekommande fall bifogas: Bouppteckning, testamente eller annan handling som är av betydelse för ansökan
1. Om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan bevaka sin rätt i boet och förvalta sin lott i det,
2. om det vid ett dödsfall inte kan utredas, huruvida den döde har efterlämnat någon arvinge som är arvsberättigad före Allmänna arvsfonden eller före eller tillsammans med någon
annan känd arvinge, eller också kännedom finns om arvinge efter den döde men kunskap saknas såväl om arvingens namn som om hans vistelseort, och det på grund av sådan
omständighet krävs att okänd arvinges rätt bevakas och hans eller hennes lott i boet förvaltas,
3. om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är okänd och hans eller hennes rätt därför behöver iakttas enligt vad som föreskrivs om arvinge
4. om det i övrigt krävs att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas,
5. om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling beror av en framtida händelse, vem egendom skall tillfalla eller egendom först senare skall tillträdas med
äganderätt och det krävs att den blivande ägarens rätt bevakas eller egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, eller
6. om egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i detta kapitel.

Besök

Postadress

Telefon

Internet

Turebergshuset
Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 217 20

www.sollentuna.se

