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Södertörns 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Namn Personnummer

Ansökan om samtycke till placering av den enskildes tillgångar

Underskrift, den enskilde (om det kan ske)

DatumUnderskrift, ställföreträdare Namnförtydligande

Namnförtydligande

enligt föräldrabalken 14 kap 6 §

Datum

Huvudman

Skäl till ansökan

Ansökan med bilagor skickas till: 
Södertörns överförmyndarnämnd 
136 81 Haninge.

PersonnummerNamn
Ställföreträdare 

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per 
kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden. 
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. För mer information se www.haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/
personuppgiftsbehandling/.

Hur mycket pengar ska flyttas till ny placering? Från vilket kontonummer? Från vilken bank?

* Till ansökan behöver du/ni bifoga underlag från bank, ett så kallat placeringsförslag, fondfaktablad eller liknande, där   
villkor, risk och placeringsstrategi framgår).   
 

Förslag till ny placering - ange namn på ny placering* (t ex namn på aktie)             Bank

  
- För att skynda på handläggningen bör du beskriva hur pengarna ska placeras, hur du bedömt placeringens lämplighet och hur  
  långvarig du tänkt dig att placeringen ska vara. Placeringen ska vara trygg utifrån risk och spridning. 
 
- Fondfaktablad eller liknade, där risk och placeringsstrategi framgår, ska bifogas ansökan. 
 
- Observera att hela uttaget ska redovisas på efterfrågat sätt för att framtida uttag från spärrat konto ska beviljas.
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Södertörns
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND         
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö
Namn
Personnummer
Ansökan om samtycke till placering av den enskildes tillgångar
Underskrift, den enskilde (om det kan ske)
Datum
Underskrift, ställföreträdare
Namnförtydligande
Namnförtydligande
enligt föräldrabalken 14 kap 6 §
Datum
Huvudman
Skäl till ansökan
Ansökan med bilagor skickas till:Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge.
Personnummer
Namn
Ställföreträdare 
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. För mer information se www.haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/personuppgiftsbehandling/.
Hur mycket pengar ska flyttas till ny placering?
Från vilket kontonummer?
Från vilken bank?
* Till ansökan behöver du/ni bifoga underlag från bank, ett så kallat placeringsförslag, fondfaktablad eller liknande, där  
villkor, risk och placeringsstrategi framgår).  
 
Förslag till ny placering - ange namn på ny placering* (t ex namn på aktie)                             
Bank
 
- För att skynda på handläggningen bör du beskriva hur pengarna ska placeras, hur du bedömt placeringens lämplighet och hur 
  långvarig du tänkt dig att placeringen ska vara. Placeringen ska vara trygg utifrån risk och spridning.
- Fondfaktablad eller liknade, där risk och placeringsstrategi framgår, ska bifogas ansökan.
- Observera att hela uttaget ska redovisas på efterfrågat sätt för att framtida uttag från spärrat konto ska beviljas.
8.0.1320.1.339988.342580
	Skäl_till_ansökan: 
	InnevarandeDatum: 2020-01-24
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Namn: 
	Personnummer: 
	Ange_belopp: 
	Kontonummer: 
	Bank: 
	Forslag_placering: 



