Blankett D

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN
om anstånd att komma in med redovisningshandlingar enligt föräldrabalken 14 kap 20 §i.ii
Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Anmälan avser
Anledning till anmälan

□ Förteckning

□ Årsräkning

□ Sluträkning

Ansöker om anstånd till och med:
Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnförtydligande

Överförmyndarens beslut

□

Anstånd medges t o m ………………………

□

Anstånd medges ej på grund av att giltiga skäl saknas / för sent inkommen ansökan

Skäl: …………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………..…..
Datum och underskrift
Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen.
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, enligt dataskyddsförordningen, hänvisas till kommunens hemsida.

Överförmyndare i Samverkan, Högsby kommun, 579 80 HÖGSBY
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overformyndare@hogsby.se www.hogsby.se

Blankett D

Anvisningar

i

Anmäler en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att han eller hon är förhindrad att inom föreskriven tid lämna
förteckning, årsräkning eller sluträkning till överförmyndaren, kan överförmyndaren, enligt föräldrabalken 14 kap 20 §, bestämma
ny tid för avlämnandet.
ii
Överförmyndaren kan sätta ut nya frister för lämnandet av förteckning och för avlämnande av årsräkning och sluträkning t.ex.
på grund av föräldrarnas sjukdom o.d. eller förvaltningens omfattning. Ställföreträdaren får ange anledningen till att handlingarna
inte kan ges in i tid. Överförmyndaren kan, om det behövs, sätta ut flera frister efter varandra. Om det å andra sidan inte finns
något hinder mot att avlämna handlingarna, kan överförmyndaren besluta om vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap. 13 §
om inte handlingarna kommer in i tid. Överförmyndaren bör kunna vara relativt generös med att ange anstånd, i vart fall för
kortare perioden på någon eller några månader. I fråga om sluträkningar bör dock överförmyndaren upplysa om att det kan uppstå
problem för ställföreträdaren att få ut sitt arvode för det fall att ett dödsbo skall stå för detta och att arvskifte redan har hunnit ske.
I sådana fall finns det därför anledning för ställföreträdaren att komma in med sluträkning så fort som möjligt.
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