
 

 

 

  

  

 

  
   

 
 

   
  

 

 

     

    

  

 

 

 

 

 

 

  

 

HÖGLANDETS 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET 
Aneby · Eksjö · Nässjö · Sävsjö · Vetlanda 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

God man/förvaltare/förmyndare (ställföreträdare) ansöker om uttagsmedgivande från bankkonto som 
är överförmyndarspärrat. Omyndig över 16 år skall ge sitt samtycke. 
Bifoga ett aktuellt kontoutdrag från uttagskonto. 
Ansökan ska alltid göras i förväg. 
Båda förmyndarna ska skriva under ansökan. 
Kvitto/verifikation på det som pengarna har använts till ska inom 1 mån skickas till överförmyndaren. 

Huvudmannen/myndlingens namn: 

Personnummer: 

Ansökan uttag från konto: Bankinformation, överförs till konto: 

Önskat belopp (med siffror): Önskat belopp (med bokstäver): 

Ändamål: 

Ställföreträdare / Förmyndare: Ställföreträdare / Förmyndare: 

Gatuadress: 

Postadress: 

Telefon/e-post: 

Glöm inte att skriva 

under! 
………………………………………………………………………………………………………..……… 

Underskrift huvudman/omyndig över 16 år 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Underskrift ställföreträdare/förmyndare Underskrift ställföreträdare/förmyndare 

Höglandets överförmyndarverksamhet 

Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda 

Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda 

vetlanda.se, overformyndaren@vetlanda.se 

Telefon 0383-971 72 

mailto:overformyndaren@vetlanda.se
https://vetlanda.se


 

 

 

    

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

 

Information om hantering av personuppgifter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning 

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 

Uppgifter som lämnas i denna blankett behandlas och registreras av Höglandets 

överförmyndarnämnd, Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. 

Överförmyndarnämnden kan också komma att ta emot eller inhämta uppgifter från andra om den 

som uppgifterna avser, till exempel myndigheter eller banker. En personuppgift är alltid kopplad till 

ett visst ärende och används aldrig i andra sammanhang. De kategorier av personuppgifter som 

behandlas är särskilda kategorier enligt förordningen såväl som extra skyddsvärda och övriga 

personuppgifter. Överförmyndarnämnden kan komma att lämna ut personuppgifter enligt 16 kap 7§ 

föräldrabalken eller till annan som har rätt att ta del av uppgifterna. Personuppgifter lagras och 

gallras enligt överförmyndarnämndens informationshanteringsplan. Uppgifter sparas aldrig längre 

än nödvändigt för respektive ändamål. Den som finns registrerad hos överförmyndarnämnden har 

rätt att få tillgång till de uppgifter som finns lagrade och begära rättelse av felaktigt registrerade 

uppgifter. Den som har registrerats har rätt att inge klagomål till datainspektionen vid missnöje med 

kommunens hantering av personuppgifter eller av annat skäl. Överförmyndarnämnden är 

personuppgiftsansvarig och en företrädare kan nås genom Vetlanda kommuns växel på 

0383-971 00. Erik Selander är utsedd till dataskyddsombud av de berörda kommunerna. Han kan 

nås på 0381-67 95 08 eller e-post dataskyddsombud@hoglandet.se

mailto:dataskyddsombud@hoglandet.se
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