Överförmyndarnämnden Mitt

FÖRTECKNING
Fyll i datum 				
Fyll i förordnande datum
(åå-mm-dd)				(åå-mm-dd)
		
Förteckning inlämnad av (kryssa i)

 god man

 särskilt förordnad förmyndare

 särskilt förordnad vårdnadshavare

 förvaltare

 förmyndare
 medförmyndare

Fyll i huvudman/omyndig
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Postort

Vistelseadress

Postnummer

Postort

Fyll i god man/förvaltare/förmyndare/särskilt förordnad förmyndare/särskilt förordnad vårdnadshavare/medförmyndare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

Postort

E-postadress

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

Postort

E-postadress

Viktig information
Konton: Bifoga saldobesked (av saldobeskedet ska framgå om kontot
är spärrat). Gode män, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare ska
normalt sett ha tillgång till endast ett ospärrat konto (som ska användas
för löpande utgifter).
Fordringar: Bifoga kopia på revers eller andra lånehandlingar.
Försäkringar: Bifoga bevis från försäkringsgivaren om innehav.
Fastigheter eller tomträtt: Taxeringsbevis ska bifogas förteckningen.
Fastigheten tas upp till taxeringsvärdet.
Bostadsrätt: Bevis om ägarförhållandet ska bifogas förteckningen.

Värdepapper: Ange antalet eller andelar av aktier, fonder och obligationer.
Bevis från värdepapperförvaltaren om innehav ska bifogas samt visa om
värdepappren är spärrade. Värdepapper tas upp till marknadsvärde.
Skulder: Dessa ska styrkas med kopia av revers eller andra
lånehandlingar.
Särskild förvaltning: Tillgångar som står under särskild förvaltning tas
upp på en särskild bilaga.
Detsamma gäller om det finns tillgångar som en omyndig själv får förvalta.
Bifoga kapital- och räntebesked.

Tillgångar per förordnandedatum
Redovisade bankkonton
Ange bank och kontonummer. Bifoga underlag per förordnandedatum.

Bilaga

Kronor

Öre

Spärr

Noteringar

Transaktionskonto
Sparkonto
Summa tillgångar på bankkonton
När det gäller värdepapper:
Skriv in antal eller andelar av exempelvis aktier,
fonder, obligationer. Ange även marknadsvärdet.

Övriga tillgångar per förordnandedatum
sparkonton, medlemskonton, kontanter, fastigheter, bostadsrätt,
värdepapper, fonder, försäkringar, fodringar etcetera.
Bifoga underlag per förordnandedatum.

Andelar/antal Bilaga

Kronor

Ören

Spärr

Noteringar

Bilaga

Kronor

Ören

Noteringar

Summa övriga tillgångar
Summa tillgångar totalt
Skulder (banklån, Kronofogdemyndigheten, inkasso med mera)
Bifoga underlag per förordnandedatum.

Summa skulder
(Skicka med en bilaga om du inte får plats med dina uppgifter på raderna ovanför.)

Underskrift av god man, förvaltare, förmyndare, särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare eller medförmyndare.
Om båda föräldrar är förmyndare ska båda skriva på.
……………………………………………………………………..... 					
……………………………………………………………………....
Datum								Datum		 		
……….………………………………………...........................................……………………………………………………		
Underskrift 							

			

……….………………………………………...............................……………………………………………………
Underskrift

Överförmyndarnämnden Mitt anteckningar
Redovisningen granskad
Datum och underskrift

 utan anmärkning

 med anmärkning

Korrigering

 Vidtagen korrigering

Sundsvalls kommun, Servicecenter / Kommunikation, december 2019

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är fullständiga och sanningsenliga.

