ANSÖKAN
Skickas in till
Överförmyndarenheten
901 84 Umeå
901 84 Umeå

Ansökan om fri förvaltning
Innan beslut om fri förvaltning kontrolleras förmyndarna hos Kronofogden och i
socialtjänstens register.
Barnets personuppgifter
Namn

Personnummer

Förmyndare 1
Namn

Personnummer

E-post

Telefonnummer

Förmyndare 2
Namn

Personnummer

E-post

Telefonnummer

Spärrat bankkonto
Clearingnummer

Summa som ska tas ut
Kontonummer

Summa i kronor

Anledningen till att det ska vara fri förvaltning (ska alltid fyllas i)

Ospärrat konto
Clearingnummer

Kontonummer

Bilagor (ska alltid skickas med)
 Kontobevis över det spärrade

 Kontobevis över ett konto i barnets namn
– utan spärr

konto
Underskrifter
Förmyndare 1

Namnförtydligande

Förmyndare 2

Namnförtydligande

Barn över 16 år

Namnförtydligande

Umeå Kommun
Överförmyndarenheten
Postadress
901 84 Umeå
Besöksadress Götgatan 3

Tel.

090 – 16 61 00

E-post

Fax

090 – 16 11 80

Webbadress www.umea.se/overformyndarverksamhet

overformyndarenheten@umea.se

Observera! För att vi ska kunna fatta beslut behöver ansökan vara fullständigt ifylld
och underlag ska bifogas.
Anvisningar hur du fyller i blanketten
•
•
•
•
•
•
•

•

Barnets personuppgifter: Namn och personnummer på det barn som ansökan gäller.
Förmyndare 1 och 2: Vårdnadshavare är de flesta fall också förmyndare för barnet.
Finns det två förmyndare ska båda stå med på ansökan.
Spärrat konto: Fyll i vilket konto som pengarna ska tas ut från. Skriv både
clearingnummer och kontonummer.
Summa: Fyll i det exakta belopp som ska tas ut.
Anledningen till att det ska vara fri förvaltning: Beskriv skälet till varför det bör vara fri
förvaltning.
Ospärrat konto: Fyll i uppgifter om kontot i barnets namn som pengarna ska flyttas till.
Skriv både clearingnummer och kontonummer.
Bilagor: Är det första ansökan för kontot behöver du bifoga ett kontobevis där det
syns att kontot är spärrat. Lämna alltid in ett kontobevis över ett ospärrat konto i
barnets namn.
Underskrifter: Är det två förmyndare ska båda skriva under ansökan. Barn över 16 år
ska också få möjlighet att skriva under.
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