ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN
om att för enskilds räkning ”ange aktuell åtgärd1”
enligt föräldrabalken 14 kap 13 §.2
Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Skäl till ansökan

Bilagor

1Lånehandling3

4

2

5

3

6

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning den enskilde (om det kan ske)4

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

Anvisningar
1

1. Ta upp lån eller annan skuldförbindelse
2. Ingå borgensförbindelse
3. Ställa den enskildes egendom som säkerhet
2
Överförmyndarens samtycke krävs t ex om fastighet skänks till enskild med villkor att övertagande av
betalningsansvar för skulder på fastigheten. Samtycke krävs inte när åtgärden faller inom området för en rörelse
som föräldrarna med överförmyndarens samtycke driver för den enskildes räkning, med undantag för
pantsättning av fast egendom eller tomträtt, eller när det är fråga om statligt lån till utbildning eller bosättning.
När det gäller lån och pantsättning kan samtycke behöva lämnas för att möjliggöra underhåll eller renovering av
en fastighet som den enskilde äger eller har del i. Det kan också tänkas, att den enskilde behöver ta upp ett icke
statligt lån för att kunna skaffa sig en viss utbildning. För att överförmyndaren skall kunna lämna sitt samtycke
till den typen av lån krävs att lånet kan anses nödvändigt. Rena konsumtionskrediter bör normalt inte tillåtas.
Samtycke kan dock någon gång behöva lämnas till köp på kredit av en kapitalvara som den enskilde har stort
behov av. När det gäller ändamålet med upplåningen krävs inte att det uteslutande är den enskilde själv som
behöver lånet. En användning av den enskildes medel kan undantagsvis vara godtagbar även om den också
kommer den enskildes familj till godo.
3

Eventuellt borgensförbindelse eller liknande
Genom att huvudmannen eller en omyndig som fyllt 16 år undertecknar ansökan får det anses att denna yttrat
sig enligt föräldrabalken 16 kap 9 § och samtycker till placeringsförslaget.
4

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

