
  Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg

Besöksadress: Hantverksgatan 25  Fax: 0693-161 05 
E-post: ofn@bracke.se

Postadress: Box 190, 843 21 Bräcke 
Telefon växel: 0693-161 00  Webb: www.bracke.se 

Uppgifter vid försäljning av bostadsrätt / fastighet 
Vid försäljning av bostadsrätter och fastigheter krävs samtycke från 
överförmyndarnämnden, vilket ska begäras av god man / förvaltare. 

1. Huvudman
Namn Personnummer 

2. God man / förvaltare
Namn Personnummer 

3. Vad gäller försäljningen
☐ Bostadsrätt:
Bostadsrättens adress Objektnummer 

☐ Fastighet:
Fastighetsadress Fastighetsbeteckning 

4. Skäl till försäljningen

5. Huvudmannens boendesituation i dag / i framtiden

6. Finns det någon möjlighet att huvudmannen skulle kunna flytta tillbaka till
den bostad som nu ska säljas?
☐ Ja
☐ Nej
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7. Samtycke
Samtycke 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 närmast anhörig räknas make / maka / sambo, barn eller föräldrar.

Samtycke från huvudman 

Jag samtycker till försäljning av bostadsrätten / fastigheten med adress: 

Ort och datum Namnteckning 

Yttrande från anhöriga 
Ditt yttrande 

Relation till huvudmannen Namnförtydligande 

Ort och datum Namnteckning 

Ditt yttrande 

Relation till huvudmannen Namnförtydligande 

Ort och datum Namnteckning 

8. Underskrift god man / förvaltare
Ort och datum Namnteckning 

När du sänder in dina personuppgifter godkänner du att överförmyndarnämnden lagrar de personuppgifter du lämnat. 
Överförmyndarnämnden använder dem för sin tillsyn. Du har rätt att en gång per år gratis få information om de uppgifter 
som finns registrerade om dig. Du kan också begära rättelse om uppgifterna skulle visa sig felaktiga. 
Personuppgiftsansvarig myndighet: Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg, Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke. 

Uppgifterna skickas till: 
Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg, Bräcke kommun, Box 190, 843 21 Bräcke 
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Utöver uppgifterna som du fyllt i på denna blankett ska följande lämnas in till 
överförmyndarnämnden i samband med försäljning av bostadsrätt / fastighet: 

• Köpekontrakt undertecknat av säljare och köpare i original
• Värderingsutlåtande eller anbudsförfarande ska inges i samband med försäljningen
• Om säljaren är ett dödsbo ska en registrerad kopia av bouppteckningen bifogas
• När försäljningen är klar ska kontobesked inlämnas till överförmyndarnämnden som visar

att köpeskillingen är insatt på huvudmannens konto

Om förvalta egendom ingår i gode mannens / förvaltarens förordnande ska försäljnings-
summan sättas in på konto försett med överförmyndarspärr. 


	Namn: 
	Personnummer: 
	Namn_2: 
	Personnummer_2: 
	Bostadsrätt: Off
	Bostadsrättens adress: 
	Objektnummer: 
	Fastighet: Off
	Fastighetsadress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	4 Skäl till försäljningen: 
	5 Huvudmannens boendesituation i dag  i framtiden: 
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ort och datum: 
	Ditt yttrande: 
	Relation till huvudmannen: 
	Namnförtydligande: 
	Ort och datum_2: 
	Ditt yttrande_2: 
	Relation till huvudmannen_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Ort och datum_3: 
	Ort och datum_4: 
	Text1: 


