ANMÄLAN TILL
ÖVERFÖRMYNDAREN
Se information på sista sidan om vart anmälan
ska skickas

Avseende behov av god man enligt 11 kap
3 § 1 st föräldrabalken

Anmälare1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Dödsbo
Dödsboets namn

Den avlidnes personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Person anmälan gäller
Namn

Personnummer

Skäl till anmälan

Bilagor
1

4

2

5

Underskrifter
Namnteckning anmälare

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

1

Information om anmälan om god man

Ev. ”SÖKANDE” se ovan.

Anmälan om god man/ förvaltare
Krävs en god man för den som har rätt i ett dödsbo, skall det anmälas hos
överförmyndaren av den som har boet i sin vård
Anmälan skickas till
Överförmyndarenheten, 444 82 Stenungsund
Av 11 kap 3 § föräldrabalken framgår följande
Överförmyndaren skall förordna god man,











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.
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