ANSÖKAN OM UTTAG FRÅN BARNS
ÖVERFÖRMYNDARSPÄRRADE KONTO

Malmö stad

Enheten för överförmyndarärenden

BLANKETTEN SKA FYLLAS I MED BLÄCK OCH SIGNERAS. SKRIV TYDLIGT. SE BAKSIDA FÖR INSTRUKTIONER
UPPGIFTER OM BARNETS STÄLLFÖRETRÄDARE (FÖRMYNDARE, SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE MFL.)
Namn
Adress

Postnummer

Ort

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

E-post
UPPGIFTER OM BARNET
Fullständigt namn

Personnummer

Bank

Kontonummer (inkl clearingnummer)

Önskat belopp (med bokstäver)

Önskat belopp (med siffror)

Ange vad uttaget ska användas till: (produkt, resebokning mm, bifoga underlag, exv. annons, bild)

BARNETS INSTÄLLNING OCH YTTRANDE (ALLA BARN, OAVSET ÅLDER, SKA GES TILLFÄLLE ATT YTTRA SIG OM DE KAN OCH VILL)
Jag, barnet, vill lämna följande yttrande:
Jag samtycker till att uttaget

Jag samtycker inte till uttaget

Jag har getts tillfälle att yttra mig men har ingen åsikt, inget att tillägga.

Barnet har inte tillfrågats, ange varför:

Plats för barnet att lämna egna åsikter och tankar:

Underskrift av barnet

Namnförtydligande av barnet

UNDERSKRIFTER AV BARNETS STÄLLFÖRETRÄDARE
Ort och datum
Underskrift av barnets ställföreträdare 1 (förmyndare mfl.)

Namnförtydligande

Underskrift av barnets ställföreträdare 2 (om ni är två)

Namnförtydligande

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN
Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö
Tel. 040-34 95 24
overformyndare@malmo.se
www.malmo.se

Instruktioner till hur du ansöker om uttag från överförmyndarspärrat konto
Hur du fyller i blanketten
Blanketten ska vara fullständigt ifylld med svart eller blått bläck alternativt med dator. I rutan för kontonummer ska du
ange det överförmyndarspärrade kontot från vilket uttag begärs. Ange vad uttaget ska användas till, ange det/de specifika
varor, tjänster (exv. resa) som uttaget ska användas till. Har barnet två ställföreträdare (exv. två föräldrar eller två särskilt
förordnade vårdnadshavare) ska båda skriva under blanketten. Om barnet besitter tillräcklig mognad och kunskap ska
barnet också underteckna handlingen, barn över femton år ska som huvudregel alltid underteckna ansökan.
Särskilt vad gäller resor
Vad gäller resor så kom ihåg att kostnader för mat som regel omfattas av förmyndares försörjningsplikt och därför inte
kan medges. Om det är flera som ska åka med på resan så måste de kostnader som avser barnet tydligt framgå.
Underlag som ska bifogas till din ansökan
Till er ansökan ska underlag gällande det föreslagna inköpet bifogas. Underlag kan bestå i varuannons från internet,
bokningsbekräftelse, kvitto på redan genomfört köp.
Redovisning efter genomfört uttag och inköp
Efter att uttaget och inköpet ägt rum ska ni inkomma med bankkvitto där uttaget från det spärrade kontot och nytt
saldobesked. Ni ska även inkomma med kvitton på gjorda inköp. Spara därför alltid kvitton och bankunderlag.
Observera att medgivet uttag gäller för just de /den produkt/tjänst som ansökan avsåg.

Genom att fylla i formuläret samtycker du till att dina och ditt barns personuppgifter behandlas av Malmö stad
i syfte att handlägga din ansökan.
Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter. Om du tycker att vi
hanterar dina personuppgifter fel så kan du anmäla det till Dataskyddsinspektionen.
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