
 

 
 
 
 

ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
Om uttag från spärrat konto enligt 13 kap. 8 § föräldrabalken 

 
 
 
Förmyndare 1 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Förmyndare 2 

Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
Barnets personuppgifter 

Namn Personnummer 

Adress  Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skicka ansökan till: 
Vänersborgs kommun 
Överförmyndarnämnden 
462 85 Vänersborg 
  



 
 
 
Information om uttag 

 
Underskrifter 

Ort Datum 

Namnteckning förmyndare 1 Namnteckning förmyndare 2 Namnteckning barnet (om barnet fyllt 16 år) 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 

Bank Bankkontonummer (överförmyndarspärrat konto) 

Summa (kronor) 

Ändamål 

Övriga upplysningar 



 
 
 
Dataskyddsförordningen  
  
Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR) artikel 13.  
  
Vänersborgs kommun behöver spara och behandla de personuppgifter om dig, som anges på 
blanketten. Syftet med behandling är att kunna uppfylla skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
myndighetsutövning och allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att sparas enligt 
gallringsreglerna i överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan.  
  
De personuppgifter Vänersborgs kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, kommer endast att delas med tredje part under 
förutsättningar att vi är skyldiga att göra det enligt lag.  
  
Personuppgiftsansvarig är överförmyndarnämnden. När vi hanterar dina personuppgifter har 
du olika rättigheter, exempelvis rättigheter som rätt till insyn och registerutdrag och rätt till 
ändring. Vissa av rättigheterna är beroende av vilken rättslig grund som behandlingen av 
personuppgifterna vilar på. Detta innebär att vissa rättigheter bara kan göras gällande under 
vissa förutsättningar.  
  
För mer information om hur Vänersborgs kommun hanterar dina personuppgifter, se 
https://www.vanersborg.se/kommun--politik/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html.  
  
Kontaktuppgifter till Vänersborgs kommuns dataskyddsombud hittar du via länken ovan. 
  
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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