
   BEGÄRAN OM SAMTYCKE 
- Till näringsverksamhet, barn 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Campusgatan 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 
Webb: www.sodertalje.se 

Orgnr. 212 000-0159 

 

 

Personuppgifterna i begäran behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
överförmyndarnämnden. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr. 

Ställföreträdare 1/God man/Förvaltare 

Förnamn: 
      

Efternamn: 
      

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

E-post: 
      

Telefon: 
      

  

Ställföreträdare 2 

Förnamn: 
      

Efternamn: 
      

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

E-post: 
      

Telefon: 
      

 

Underårig 

Förnamn: 
      

Efternamn: 
      

Personnummer: 
      

Gatuadress: 
      

Postnummer: 
      

Postort: 
      

E-post: 
      

Telefon: 
      

Typ av rörelse 
 

 Enskild firma 
 

 Handelsbolag 
 

 Aktiebolag 
 

 Kommanditbolag 

Rörelsen ska bidrivas på 
 

 Heltid 
 

 Deltid 
 

Övriga delägare (HB/KB är: 
Följande myndig person ska vara komplementär med begränsat ansvar för bolagets skulder mm (namn och 
personnummer): 
      

Rörelsens inriktning: 
      

Rörelsen ska bedrivas: 
 

 Av den underårige 
 

 För den underåriges räkning 
 

Rörelsens beräknade omsättning: 
      

Rörelsens startkapital:       
 
Varav den underårige tillskjuter:       
 
Varav lån:       
 

 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr


   BEGÄRAN OM SAMTYCKE 
- Till näringsverksamhet, barn 
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Nämnden får endast lämna samtycke om ”den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana 
att det med beaktade av rörelsens art lämpligt att samtycke ges”. 

Förklara på vilket sätt förutsättningarna för samtycke är uppfyllda. 
Riskanalys ska bifogas (av riskanalysen ska framgå vilka risker rörelsen innebär för den underårige) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 

                  

                  

 

Underskrifter 

Ort: 
      

Datum: 
      

Namnteckning förmyndare  Namnförtydligande: 
      

Namnteckning förmyndare 2 Namnförtydligande: 
      

Namnteckning underårig Namnförtydligande: 
      

 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun  
Överförmyndarnämnden 
151 89 Södertälje 
 
 

Telefonnummer:  
08-523 010 00  
 
Mer information finns på  
www.sodertalje.se 

 

http://www.sodertalje.se/
https://www.sodertalje.se/
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