Observera
 Underårig över 16 år ska som huvudregel samtycka till uttaget.
 Bifoga kopior av ev. handlingar
som styrker utgiften/kostnaden.
 Bifoga ett kontoutdrag från banken
som visar transaktioner och aktuellt
saldo för den underåriges konto.

Underårig
Namn

Gatuadress

Personnummer

Postnummer och ort

Förmyndare/särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare

(Observera! Om det finns två förmyndare

måste båda fylla i sina uppgifter och skriva under blanketten)
Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon

Telefon

Belopp som önskas tas ut:
Bank:

Kontonummer:

Eventuellt mottagarkonto samt bank:

Förmyndarens namnteckning och datum

Förmyndarens namnteckning och datum

Namnteckning och datum för underårig som fyllt 16 år
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Vad är syftet med uttaget? Beskriv utförligt hur pengarna ska användas och varför utgiften är nödvändig.

På nästa sida kan du läsa om vad som gäller för ansökan om uttag och vilka uppgifter som ska finnas
med.
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Viktig information till dig innan du fyller i blanketten:


Vid en ansökan om uttag från ett överförmyndarspärrat konto är det viktigt som förmyndare att tänka
på att se till att ansökan är komplett ifylld med samtliga uppgifter för att påskynda och underlätta förvaltningens handläggning. Detta innebär att uppgifter som rätt kontonummer, belopp, underskrift
och syfte med uttaget tydligt ska framgå. Observera att ansökan ska undertecknas med bläck- eller
kulspetspenna och skickas in i original till överförmyndarförvaltningen. Förvaltningen gör en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall där utgångspunkten är nyttan för barnet.



Om båda föräldrarna är förmyndare måste båda underteckna ansökan med bläck för att ansökan ska
kunna anses vara giltig. Ansökan ska skickas in i original till överförmyndarförvaltningen.



Tänk på att utförligt specificera vad pengarna ska användas till samt motivera varför det ska bekostas
av barnet. Utgifterna ska vara specificerade och styrkta med offert/underlag.



Observera att du/ni som förälder har en skyldighet enligt 7 kap. 1 § FB att svara för underhåll för ditt
barns grundläggande behov (bostad, kläder, mat etc.). Detta innebär att om det inte föreligger särskilda
skäl så beviljar förvaltningen inte uttag för sådant som redan ingår i föräldrarnas underhållsskyldighet.



Som förmyndare får du/ni inte ge bort ditt/ert barns tillgångar i gåva då det råder gåvoförbud enligt
föräldrabalken. Gåvoförbudet innebär också att överförmyndarförvaltningen saknar lagligt stöd för att
samtycka till att gåvor ges. Uttagsansökningar som avser gåvor kommer därför alltid att avslås.

Skicka ifylld och underskriven ansökan samt bilagor till:

Skicka ansökan till:
Överförmyndarförvaltningen
Box 41
162 11 Vällingby
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