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ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN  

 
om god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken, vid rättshandling eller vid motstridiga intressen 

 

Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 

Huvudman 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 

Ställföreträdare 
Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 

 
Skäl till ansökan 
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Bilagor 
1 4 

2 5 

3 6 

 

Underskrifter 
Ort och datum 

Namnteckning sökande Namnteckning huvudman (om det är möjligt) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

Information om ansökan om god man enligt 11 kap 2 § föräldrabalken 

 

Av 11 kap 2 § föräldrabalken framgår följande 

Har en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige del i ett oskiftat 

dödsbo, skall 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. 

 

Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har en förmyndare, god man 

eller förvaltare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp 

men enligt 12 kap. 8 § inte kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller 

förvaltaren. Om talan har väckts får rätten förordna god man. 

  

Överförmyndaren skall också i andra fall än som avses i första eller andra stycket förordna 

god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare, i 

angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares eller 

dennes makes eller sambos intresse. Överförmyndaren skall meddela ett sådant förordnande, 

om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren eller den 

som denne i sådan egenskap företräder eller om det annars är lämpligt. 

 

 

mailto:overformyndaren@stenungsund.se
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS1949-0381_K12_P8?src=document

