Inges till:

Överförmyndaren
Åre kommun
Gastkullevägen 1A

837 31 Järpen
Överförmyndaren

Uppgifter som överförmyndaren behöver vid försäljning av
bostadsrätt eller fastighet
Vid försäljning av bostadsrätt och fastighet är det god man/förvaltare som ska begära
överförmyndarens samtycke.
•

•
•
•

•

Köpekontrakt undertecknat av säljare och köpare ska inges i original.
Värderingsintyg av opartisk värderingsman tex mäklare, ska inges och
godkännas av ÖFM. Taxeringsbevis som visar det senaste taxeringsvärdet
bifogas.
Om säljaren är ett dödsbo ska en registrerad kopia av bouppteckningen
bifogas.
När försäljningen är klar ska kontobesked uppvisas för överförmyndaren. Där
ska framgå att köpeskillingen (betalningssumman) är insatt på huvudmannens
konto.
Om förvalta egendom finns med i gode mannens/förvaltarens förordnande ska
försäljningssumman sättas in på konto försett med överförmyndarspärr.

Uppgifterna nedan ska fyllas i och lämnas till överförmyndaren.
1.Vad gäller försäljningen?
Bostadsrätt (a)

Fastighet (b)

Adress på Bostadsrätten (a)

Objektnummer (a)

Adress på Fastigheten (b)

Fastighetsbeteckning (b)

2. Huvudman:
Namn

Personnummer
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3. God man/förvaltare:
Namn

Personnummer

4. Vilka är skälen till försäljningen?

5. Hur bor huvudmannen i dag och kommer att bo i framtiden?

6. Finns det någon möjlighet att huvudmannen skulle kunna flytta tillbaka till
den bostad som nu ska säljas?
Nej

Ja
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7. SAMTYCKE
Samtycke till försäljningen ska i första hand lämnas av huvudmannen. Om huvudmannen inte kan lämna sitt
samtycke på grund av att exempelvis beslutsförmåga saknas ska närmaste anhörig beredas möjlighet att yttra
sig. Som närmaste anhörig räknas make/maka/sambo, barn eller förälder.
Välj ett av alternativ A eller B nedan:

A. Samtycke från huvudmannen
Jag samtycker till försäljning av bostadsrätten/fastigheten med
Adress___________________________________________________________________________________

Ort och datum: ___________________________________________________________________________

Namnunderskrift:_________________________________________________________________________

Namnförtydligande:______________________________________________________________________

B. Yttrande från anhörig/anhöriga
Ditt yttrande
________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:_________________________________________________________________________

Namnförtydligande:________________________________________________________________________

Ort och datum:____________________________________________________________________________

Relation till huvudmannen:_________________________________________________________________
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B. Yttrande från anhörig/anhöriga …forts…
Ditt yttrande
________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:_________________________________________________________________________

Namnförtydligande:________________________________________________________________________

Ort och datum:____________________________________________________________________________

Relation till huvudmannen:_________________________________________________________________

Ditt yttrande
________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:_________________________________________________________________________

Namnförtydligande:________________________________________________________________________

Ort och datum:____________________________________________________________________________

Relation till huvudmannen:_________________________________________________________________
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B. Yttrande från anhörig/anhöriga …forts…
Ditt yttrande
________________________________________________________________________________________

Namnunderskrift:_________________________________________________________________________

Namnförtydligande:________________________________________________________________________

Ort och datum:____________________________________________________________________________

Relation till huvudmannen:_________________________________________________________________

Övrigt:
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ ______________________________________________

8. Gode mannens/förvaltarens underskrift

Ort och datum: __________________________________________________________________________

Underskrift från god man/förvaltare: ________________________________________________________

Personuppgifterna som lämnas till överförmyndaren kommer att behandlas för överförmyndarens
tillsynsändamål. Ni har rätt att få information om pågående personuppgiftsbehandlingar samt begära rättelse om
uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga. Ansökan om information, som skall vara skriftlig och underskriven,
inlämnas till överförmyndaren.
Personuppgiftsansvarig myndighet: Överförmyndaren Åre kommun, 837 31 Järpen

