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SAMVERKANDE 
ÖVERFÖRMYNDARE 
Färgelanda Sotenäs 
Lysekil Strömstad 
Mellerud Tanum 
Munkedal Uddevalla 
 

 
Ansökan 
Samtycke till uttag från spärrat konto 
13 kap 8 § och 14 kap 8 § föräldrabalken

 
1. Ansökan avser konto tillhörande 
Huvudman/omyndig, namn Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

 

2. Uppgift om god man/förvaltare/förmyndare 
God man/Förvaltare/Förmyndare 1, namn Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

 
 

God man/Förvaltare/Förmyndare 2, namn Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer Mobilnummer 

 

3. Belopp och ändamål 
Belopp som önskas tas ut: Från kontonummer Bank 

Uttagets ändamål. Ska styrkas med skriftligt underlag, (gäller dock inte då det gäller löpande utgifter i den dagliga hushållningen, se info nästa sida). 
Observera att uttag inte behövs för flytt mellan två konton med överförmyndarspärr. 

 
 

Ort och datum   Jag samtycker till ovanstående uttag.  
  Ort och datum 

God man/Förvaltare/Förmyndare 1    Huvudman/omyndig som fyllt 16 år 
 

God man/Förvaltare/Förmyndare 2 

 
Kom ihåg att underteckna ansökan.  
Upplysningar, se baksidan 
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Upplysningar 
 

• Om det är två gode män/förvaltare/förmyndare, ska båda underteckna ansökan. 
 

• Bifoga de handlingar som styrker utgiften/kostnaden. Om uttaget avser levnadsomkostnader 
(löpande utgifter) i den dagliga hushållningen som inte täcks av inkomsterna, behövs inte 
underlag, utan redovisningen sker i årsräkningen. 

 

 
• Ska uttag göras från konto som inte tidigare redovisats till överförmyndaren i förteckning eller 

årsräkning ska kontobevis med överförmyndarspärr bifogas. 
 

• Om redovisningen inte sker årligen (förmyndarförvaltning i vissa fall), bör även aktuellt 
bankkontoutdrag bifogas. 

 
• God man ska i princip ha huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar. När det gäller åtgärder 

i den dagliga hushållningen antas sådant samtycke finnas, om inte huvudman uttryckt något 
annat. God man måste kunna styrka ett samtycke till olika åtgärder finns. God man får, genom att 
låta huvudmannen underteckna ansökan, visa att sådant samtycke finns. 
Huvudmannen ska dock ha tillräcklig insikt i vad undertecknandet gäller. 

 
• Omyndiga över 16 år ska, om det lämpligen kan ske, av förmyndaren ges tillfälle att lämna sina 

synpunkter. Förmyndaren kan låta den omyndige underteckna ansökan för att visa att 
förmyndaren har hört den omyndige. 
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