Ansökan om god man för okända arvingar med
flera

Introduktion
Väljer du att skriva ut formuläret och fylla i för hand skicka till:
Lidingö stad
Överförmyndarexpeditionen
181 82 Lidingö.
Telefonnr 08-731 31 01 och e-post overformyndaren@lidingo.se
För att starta formuläret vänligen klicka "framåt".

Skäl
Vad är skälet till att ni skickar in denna ansökan * (Endast ett val)
Det finns en till namnet känd arvinge som vistas på okänd eller avlägsen ort och därför inte kan
bevaka sin rätt i dödsboet och förvalta sin lott i det.
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.
Det krävs i övrigt att en bortavarandes rätt bevakas eller en bortavarandes egendom förvaltas.
Enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling beror det 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.
Egendom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god man.
Det kan inte utredas, huruvida den döde vid ett dödsfall har efterlämnat någon arvinge som är
arvsberättigad, eller 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.
Övriga kommentarer

Bilagor
Ni ska till denna ansökan bifoga dödsfallsintyg och släktintyg från skatteverket. Filen laddas upp när du trycker
på [Ladda upp fil]. Detta kan ta tid, beroende på hur stor filen är och hur snabb uppkoppling du har.
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Var god skriv ner namnen eller annan identifikation, och beskrivning av de bifogade filer som skickas
med ansökan.

Bilagans Namn/ID-nummer

Beskrivning av bilaga
Dödsfallsintyg
Släktintyg

God man

Förslag på god man
En föreslagen god man eller förvaltare måste fylla i blanketten "Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare".
Finns inget förslag, tillfrågas en av de ställföreträdare som staden anlitar. Dessa yrkar som regel arvode för sina
uppdrag, vilket kan komma att betalas av huvudmannen, beroende på dennes inkomst och tillgångar.
Har du något önskemål om vem som ska vara god man * (Endast ett val)
Ja, jag har önskemål om vem det ska vara.
Nej, jag har inga förslag utan vill bli tilldelad en av kommunen.

Personuppgifter för god man
Ange personuppgifter för den person som du vill föreslå som god man.
Personnummer *

Utdelningsadress *

Telefonnummer *

Förnamn *

Postnummer *

Mobiltelefonnummer

Efternamn *

Ort *

Mejladress

Information om den som avlidit
Ange information om den som avlidit.
Personnummer *

Utdelningsadress *

Förnamn *

Postnummer *

Efternamn *

Ort *
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Arvinge
Fyll i så mycket information du känner till om arvingen. Endast personnummer, för-och efternamn är
obligatoriska uppgifter. Om denna information saknas, fyll i vad som gör att det ändå finns anledning att anta att
arvingar finns.
Har ni personnummer, för- och efternamn till arvingen? * (Endast ett val)
Ja
Nej
Personnummer *

Utdelningsadress

Telefonnummer

Förnamn *

Postnummer

Mobiltelefonnummer

Efternamn *

Ort

Mejladress

Anledning till att anta att arvningar finns *

Sökande
Personnummer *

Utdelningsadress *

Telefonnummer *

Förnamn *

Postnummer *

Mobiltelefonnummer

Efternamn *

Ort *

Mejladress

Underskrift

Datum och ort

Signatur (Sökande 'Underskrift')

Namnförtydligande
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