ÖVERFÖRMYNDARKONTORET

ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

om befrielse från redovisningsskyldighet eller redovisning
i förenklad form enligt föräldrabalken 14 kap 19§ 1) 2)
Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel arbete

Mobil

e-postadress

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel arbete

Mobil

e-postadress

BMA 131105

Skäl till ansökan

Postadress

Eskilstuna kommun
Överförmyndarkontoret
631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress

Värjan, Alva Myrdals gata 5

Telefon

016-710 50 80
Fax

016-12 59 47

overformyndarkontoret@eskilstuna.se
Webbplats

eskilstuna.se
strangnas.se

Bilagor
1

4

2

5

3

6

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning den enskilde (om det kan ske)

Namnförtydligande

3)

Namnförtydligande

Anvisningar
1)

Om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art
eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndaren, enligt
föräldrabalken 14 kap 19 §, befria ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning
eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. I fråga om
årsräkning får beslut meddelas för ett visst år eller tills vidare.

2)

Överförmyndaren har rätt att efterge kravet på årsräkning och sluträkning eller att besluta
att sådana räkningar får lämnas i förenklad form. Han kan bestämma att lättnaden i redovisningsskyldigheten i fråga om årsräkning ska gälla enbart för ett visst år eller tills vidare.
Beträffande till exempel fast egendom eller bostadsrätt kan det finnas skäl att efterge
redovisning om det är fråga om en bostad som behövs av den enskilde eller dennes anhöriga
och som inte lämnar någon avkastning. Beslut om en förenklad redovisning torde ibland, även
om tillgångarna är omfattande, kunna meddelas, om tillgångarna förvaltas av exempelvis en
banks notariatavdelning eller något annat värdepappersinstitut. Lättnader bör i första hand
kunna medges, om tillgångarna inte är av större omfattning. Det krävs emellertid också att
överförmyndaren inte har anledning att anta annat än att ställföreträdaren kommer att förvalta tillgångarna på ett tillfredsställande sätt. Kravet på redovisning ska dock inte efterges
slentrianmässigt, utan en reell prövning av förhållandena i det enskilda fallet ska företas.

3)

Genom att huvudmannen eller en omyndig som fyllt 16 år undertecknar ansökan får det
anses att denna yttrat sig enligt föräldrabalken 16 kap 9 § och samtycker till placerings
förslaget.

