Förteckning över egendom
Förordnandedag …………………..………….

Huvudman/Underårig ..………………………………………………………………………….
Vistelseadress …………………………………………………………………………………..…
Personnummer ……………………………………………………………………………………
Förmyndare, god man, förvaltare …..…………………………………………………………..
Postadress ………………………………………………………………………………………….
Telefonnummer ..……………………………… e-post ...….……………………………………..
Förmyndare …………………………..…………………………………………………………..
Postadress ………………………………………………………………………………………….
Telefonnummer ..…………………………….... e-post …..……….………………………………

Instruktioner vid upprättande av förteckning
Legal förmyndare (förälder), förordnad förmyndare. god man eller förvaltares förvaltning
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Förteckning
Efter tingsrättens beslut ska gode mannen/förvaltaren upprätta en förteckning över de tillgångar
och skulder huvudmannen har på dagen för förordnandet, förordnandedagen står på
registerutdraget.
Överförmyndaren har enligt Föräldrabalken rätt att begära att förmyndare lämnar en förteckning
över en underåriges tillgångar och skulder. Begäran om förteckning görs alltid när förmyndare
önskar göra uttag eller placera den underåriges överförmyndarspärrade medel, för att
överförmyndaren ska få en samlad bild av den underåriges totala tillgångar.
Förteckningen ska också innehålla fullständiga uppgifter om förmyndarens/förmyndarnas, gode
mannens/förvaltarens namn, adress, personnummer och telefon.
Förteckningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden inom två månader från
förordnandedagen.
Förteckningens innehåll
Äger huvudman/underårig tillgångar i bank eller hos försäkringsbolag ska uppgift lämnas om
såväl bankens namn som kontonummer och saldon på kontona.
Värdepapper ska tas upp till marknadsvärde.
Fast egendom ska tas upp till sitt taxeringsvärde, ange fastighetsbeteckning.
Lösöre ska anges med värde om det är fråga om antikviteter, konst, bil, husvagn, båt eller
liknande.
Skulder ska anges med belopp och styrkas med besked från kreditgivare.
Äger huvudman/underårig tillgångar som inte förvaltas av förmyndare, gode man eller förvaltare
ska detta anges i förteckningen.

Åtgärder i samband med avlämnande av förteckning
• Banktillgodohavanden ska styrkas med kapitalbesked från bank.

Tillgångar
Bank ……………………………… konto nr ……………………….

= ……………….kr

…………………………………….

konto nr …..……………………

= ……………….kr

…………………………………….

konto nr ……………………….

= ……………….kr

…………………………………….

konto nr …..……………………

= ……………….kr

…………………………………….

konto nr ……………………….

= ……………….kr

Värdepapper (kursvärde) ………………………………………………

= ……………….kr

…………………………………………………………………………..

= ……………….kr

…………………………………………………………………………..

= ……………….kr

…………………………………………………………………………..

= ……………….kr

Fast egendom (tax.värde + fast.beteckning) ……………………………

= ……………….kr

………………………………....………………………………………..

= ____________ kr

Summa …………………kr
Skulder
Namn på långivare ………………………………………………………

= ……………….kr

……………………………………………………………………………

= ……………….kr

……………………………………………………………………………..

= ____________ kr

Summa …………………kr

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete.
……………………………………………..
Ort och datum

……………………………………………..
Förmyndare, god man, förvaltare

………………………………………………..
Förmyndare

Granskad
…………………………………………….
Datum

………………………..…………………….…

Namnteckning

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Överförmyndarnämnden kommer att registrera och behandla dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Du kan läsa mer om GDPR och behandling av personuppgifter på kommunens hemsida.

