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Underårig 

Förnamn  Efternamn   Personnummer  

Gata   Postnummer  Ort  

Från bankkonto (ange även bank)                  Till bankkonto (ange även bank) 

Belopp (kronor)     

Ändamål    
 
 

 

 

Underskrift  

Underskrift förmyndare Namnförtydligande och datum 

Underskrift förmyndare Namnförtydligande och datum 

Jag samtycker till ovanstående ansökan (om förmåga finns) 
Underskrift barnet (om barnet fyllt  
16 år) 
 
 
 

Namnförtydligande och datum 

Tänk på att ansöka om uttagstillstånd innan inköp då överförmyndarnämnden kan avslå din 
ansökan. 

 

Skicka blanketten till:  
Ljungby kommun 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
Olofsgatan 9 
341 43 LJUNGBY 
 
 
 
 
 
 
 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din inkomna handling kommer vi att 
registrera den och dina personuppgifter i vårt 
verksamhetssystem/databas/register. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 
själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig: Gemensamma överförmyndarnämnden 

mailto:overformyndaren@ljungby.se
http://www.ljungby.se/
http://www.ljungby.se/


Information 
 
Tänk på detta innan uttagsansökan lämnas. 
Enligt 7 kap. föräldrabalken har föräldrar en 
underhållsskyldighet gentemot sitt barn.  
Utgifter så som klädinköp, mat och uppehälle är 
därmed kostnader som föräldrarna ska bekosta, inte 
barnet.  

Invänta beslut från överförmyndarkansliet innan ni 
köper det som ni ansöker om uttag för. Om uttag från 
spärrat konto beviljas är det viktigt att pengarna 
endast används till det som medgivandet avser och 
inget annat. Huvudregeln är att merparten av barnets 
pengar ska finnas kvar på myndighetsdagen. 
 

 
Beroende på ändamålet med uttaget behöver följande underlag bifogas ansökan: 
 

Mobil, surfplatta, dator eller liknande  Resa 
Produktspecifikation eller annat underlag som  
visar vad som ska köpas. Modell och märke ska  
framgå. Vi behöver också information om vem  
som ska betala abonnemang/kontantkort. 
 

Bokningsbekräftelse. Vem som reser, pris och  
pris per person ska framgå. Om barnet ska  
betala för någon annans resa behöver detta  
särskilt motiveras. Detsamma gäller om barnet  
ska bekosta sin egen resa medan medföljande  
syskons resa betalas av förmyndarna. 
 

A-traktor, bil, moped och andra fordon  Körkort 
Produktspecifikation eller annons som visar vad  
som ska köpas. Vi behöver också information  
om hur omkostnader kring fordonet ska  
finansieras, t.ex. körkort, service, drivmedel,  
skatt och försäkring. 

Inköpsspecifikation, t.ex. paketförslag från  
Körskola. 
 

Djur Placering av tillgångar 
Information om hur omkostnader i form av  
försäkring, veterinärkostnader, foder,  
stallplats och liknande ska finansieras. 
 

Handlingar från bank som exempelvis  
produktblad och dokumentation av rådgivning.  
Vid ny placering ska kontobevis bifogas som  
visar att kontot är överförmyndarspärrat. 
Vid ny placering ska kontobevis bifogas som  
visar att kontot är överförmyndarspärrat.   

 
Tabellen listar de mest förekommande ansökningarna som inkommer till oss och är inte uttömmande. Vid  
behov kan ytterligare kompletteringar av ansökan behövas. 
 
När ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto inkommer till överförmyndarnämnden, kan det 
vid behov göras kontroll hos socialtjänsten samt en kontroll av att föräldrarna/förmyndarna har en ordnad ekonomi. 
Kontrollen genomförs för att överförmyndarnämnden skall kunna bedöma om det finns risk för att pengarna efter 
uttaget inte kommer den omyndige till del. 
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