Södertörns
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Ansökan med bilagor skickas till:
Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge

i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Begäran om uttag från överförmyndarspärrat bankkonto
Enligt föräldrabalken 14 kap 8§
Huvudman
Belopp

2019-12-09

Personnummer
Kontonummer

Ställföreträdare
Bank

Eventuellt mottagarkonto

Bank

Ändamål med uttaget och anledningen till varför uttaget är nödvändigt

Information
För att påskynda handläggningen bör du utförligt specificera vad pengarna ska användas till och motivera varför
uttaget är nödvändigt.
I de fall där det finns en offert, räkning eller kostnadsunderlag ska kopia på denna bifogas ansökan.
Om begäran om uttag avser betalning av löpande utgifter behöver huvudmannen inte lämna sitt samtycke till
uttaget. Observera att saldot på det konto du som ställföreträdare använder (transkationskontot) inte bör
överstiga 30 000 kr. En begäran om uttag på högre belopp än 30 000 kronor att överföras till transaktionskontot kan därför
komma att avslås.
Om nämnden samtycker till uttaget, skickas medgivandet i två exemplar till ställföreträdaren. Ett exemplar ska lämnas till
banken och det andra exemplaret ska behållas av ställföreträdaren. Det innehåller instruktioner om eventuella krav
på redovisning av uttaget.
Observera att hela uttaget ska redovisas på efterfrågat sätt för att nämnden ska bevilja framtida uttag från spärrat konto.
Beslutet om uttagsmedgivande är giltigt i tre (3) veckor.
Överföringar mellan två spärrade konton kräver inte nämndens samtycke.

Huvudmannens samtycke
Som god man behöver du ha huvudmannens samtycke för att utföra uppdraget. Innan du vidtar en åtgärd inom uppdraget
behöver du säkerställa att du har din huvudmans samtycke till åtgärden. Du behöver däremot inte huvudmannens samtycke för
att ansöka om uttag för att kunna betala löpande räkningar. En förvaltare är inte beroende av huvudmannens samtycke till
åtgärder inom uppdraget.
Som god man har jag säkerställt att huvudmannen samtycker till detta uttag (behövs inte för uttag för betalning av löpande
räkningar).
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Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga
ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift, rekrytering samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en
gång per kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden.
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. För mer information se www.haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/
personuppgiftsbehandling/.
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