ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN
Uttag spärrat konto föräldrabalken 13 kap 8 §1

Förmyndare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Förmyndare 2
Namn

Personnummer

Adress (om annan än förmyndare 1)

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Barnets personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress (om annan än förmyndarnas gemensamma)

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Bank

Tel arbete

Bankkontonr

Summa (kr)

Ändamål

Ale kommun, Överförmyndarenheten• 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • overformyndare@ale.se • www.ale.se

Övriga upplysningar

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning förmyndare 1

Namnteckning förmyndare 2

Namnteckning barnet (om barnet fyllt 16 år)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ale kommun, Överförmyndarenheten• 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • overformyndare@ale.se • www.ale.se

Anvisningar
1

Huvudregeln är att föräldrar inte behöver samtycke av överförmyndaren för att ta ut den
omyndiges medel från bankräkning. Överförmyndaren kan dock besluta om spärr på
bankkonton. Pengar kan också vara spärrade genom att uppgift om detta har lämnats vid
insättningen eller när en givare sätter in medel som skall vara föremål för särskild
överförmyndarkontroll. Givaren är dock inte garanterad att samtliga medel förblir spärrade.
Om överförmyndaren får en ansökan av en förälder om uttag av har överförmyndaren att
pröva huruvida medlen som omfattas av ansökan får tas ut. Att enbart föra över medel från ett
konto hos en bank till ett konto hos en annan bank genom en transaktion mellan bankerna är
inte att jämställa med att ta ut pengarna. En ren överföring mellan två spärrade konton genom
en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndaren. En
annan sak är om föräldern gör ett uttag från en bank för att själv sätta in pengarna på ett konto
hos en annan bank. I sådant fall krävs samtycke för det uttaget. Beträffande uttag av den
omyndiges bankmedel se vidare 9 kap. 5 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.
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