KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ansökan om samtycke till upptagande
av lån eller uthyrning av fast egendom
för huvudmans räkning
Av 14 kap. 13 § FB punkt 1. framgår att för den enskildes räkning får en förordnad
förmyndare, god man eller förvaltare endast med överförmyndarens samtycke ta upp lån eller
företa någon annan rättshandling som innebär att den enskilde sätts i skuld. Vidare följer av
14 kap. 11 § punkt 4. Att en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare endast med
överförmyndarens samtycke kan låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt med
nyttjanderätt upplåta fast egendom eller tomträtt.
Namn på huvudman eller underårig

Personnummer

Namn på ställföreträdare (god man/förvaltare/ förordnande
förmyndare)

Personnummer

Namn om fler ställföreträdare

Personnummer

I egenskap av ställföreträdare avser jag/vi att för huvudmannen/underårigs räkning företa följande åtgärd:

Här anges skälen till ovan sökta åtgärd, vid behov bifoga lösblad:

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utreda enskilda ärenden och utöva tillsyn över
ställföreträdarskap. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden
myndighetsutövning. Det är Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd som är personuppgiftsansvarig för
uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer
information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
www.karlstad.se/personuppgifter samt www.karlstad.se/godman
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Ska fastighet upplåtas som säkerhet?

□ □
JA

NEJ

Om ja ska ansökan om detta göras i samband med denna ansökan om lån för huvudman, dvs
godkännande av pantbrev
Till ansökan bifogas:

□ Den enskildes samtycke eller läkarintyg om denne inte kan lämna samtycke
□ Uppgifter om den enskildes inkomster och utgifter
□ Lånehandlingar
□ Taxeringsuppgifter på fastigheten
□ Upprättat hyreskontrakt
□ Skriftligt yttrande av den enskildes närmaste anhöriga
□ Information från banken om ev. pantbrev
Ställföreträdares underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Telefonnummer och e-post

Ställföreträdares underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Telefonnummer och e-post

Viktig information
Om den enskilde har förmågan att företräda sig själv vid upptagande av lån ska hen själv
skriva under lånehandlingarna. I dessa fall behöver inte överförmyndarnämndens samtycke
inhämtas. Om en huvudman saknar förmågan att företräda sig själv så är det ställföreträdaren
som företräder huvudmannen och skriver under handlingarna i dennes ställe. En
ställföreträdare ska inhämta överförmyndarnämndens samtycke vid upptagande av lån/eller
uthyrning för huvudmannens räkning.
Vänligen fyll i blanketten så noggrant som möjligt och bifoga samtliga handlingar
alternativt ge förklaring till varför något saknas. Glöm inte att underteckna ansökan.
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