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ANSÖKAN OM SAMTYCKE 
TILL ÅTGÄRD
 -Föräldrar 

Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Tel e-postadress

Förmyndare 1 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel e-postadress

Förmyndare 2 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel e-postadress

Ansökan om Överförmyndarens samtycke till: FB= Föräldrabalken

□ Bodelning eller arvskifte mm (FB 15 kap 5 §)

□ Placering av tillgångar (FB 13 kap 6 §)

□ Köp, försäljning eller annan åtgärd gällande fast egendom (FB 13 kap 10 §) 

□ Annan åtgärd för barnets räkning  (t.ex. lån, borgen, pantsättning)  

 …………………...…………………………………………………………………………………. 

Överförmyndaren 

Barn 
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Glöm inte att bifoga relevanta bilagor. Kontakta överförmyndaren om du är 
osäker på vilka det är.  

Datum:________ 
____________________________ 
Underskrift förmyndare 1 

Datum:________ 
____________________________ 
Underskrift förmyndare 2 

Barnets yttrande
Gäller alla barn över 16 år eller om det är skäligt med hänsyn till barnets mognad. 

☐ Jag har inga synpunkter ☐ Jag vill säga det här:

Datum:_______ 
____________________________ 
Underskrift barn 

Ange anledning till varfºr ¬tgªrden eller rªttshandlingen ska vidtas och
ºvrig information som kan vara relevant fºr ansºkan. (Svara s¬ utfºrligt som 
mºjligt)
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter som namn, personnummer, ekonomi och 
kontaktuppgifter men vi kan även komma att behandla känsliga uppgifter om hälsa. Syftet med 
behandlingarna är att kunna utföra vårt uppdrag som tillsynsmyndighet. 

Vi har fått uppgifterna från dig som förälder, från myndigheter, vårdinrättningar, offentliga 
register, banker och försäkringsbolag, ibland har vi även fått in uppgifter direkt från barnet. Vi 
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning. Uppgifterna kommer att 
sparas så länge vi utövar tillsyn över uppdraget. Om ärendet överflyttas till annan kommun sparas 
enbart namn, adress och personnummer på den uppdraget gäller samt eventuella ställföreträdare. 
Om ärendet upphör när vi fortfarande är tillsynsmyndighet kommer personuppgifterna att 
arkiveras. 

De personuppgifter vi behandlar delas inte med andra myndigheter eller personer om vi inte är 
skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifterna till ett land 
utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Överförmyndaren, Box 205, 178 23 Ekerö. Du har rätt att kontakta oss 
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller 
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via of@ekero.se eller 08-124 571 50.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. 


	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Tel: 
	epostadress: 
	Namn_2: 
	Personnummer_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Tel_2: 
	epostadress_2: 
	Namn_3: 
	Personnummer_3: 
	Adress_3: 
	Postnummer_3: 
	Ort_3: 
	Tel_3: 
	epostadress_3: 
	Nämligen: 
	Skäl till ansökan och övrig information: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Datum_3: 
	Group1: Off
	Synpunkter: 
	Skriv ut: 
	Töm: 


