FÖRTECKNING
över tillgångar och skulder
(se anvisning på sid. 2)

Härmed lämnas uppgifter om huvudmans/underårigs tillgångar och skulder per datum: ______________________
Dessa uppgifter lämnas av:
God man

Förvaltare

Förordnad förmyndare

Legal Förmyndare/Förälder

Huvudman/underårig
Namn
Utdelningsadress

Personnummer
Postnummer

Postort

Vistelseort (om annan än ovan)

Ställföreträdare/Förälder 1
Namn
Utdelningsadress

Personnummer
Postnummer

Epost

Telefon

Ställföreträdare/Förälder 2
Namn
Utdelningsadress

Postort

Personnummer
Postnummer

Epost

Postort
Telefon

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är riktiga
……………………
Datum

……………………
Datum

…………………………………………………………………
Underskrift ställföreträdare/förälder 1

…………………………………………………………………
Underskrift ställföreträdare/förälder 2

Granskad av överförmyndare i samverkan
Datum:

Underskrift

Namnförtydligande

Tillgångar

Saldo kr

ÖF notering

Saldo kr

ÖF Notering

(Bankkonto)
(Bankkonto)
(Bankkonto)
(Bankkonto)
(Depå-, Likvid-, ISK, Kapitalförsäkringskonto)
(Depå-, Likvid-, ISK, Kapitalförsäkringskonto)
(Värdepapper)
(Värdepapper)
(Värdepapper)
(Värdepapper)
(Fastighet/Bostadsrätt)
(Fastighet/Bostadsrätt)
(Övrigt, ex. fordon, oskiftat dödsbo, särskilt värdeföremål)
(Övrigt, ex. fordon, oskiftat dödsbo, särskilt värdeföremål)

Summa:
Finns bankfack

Ja

Nej

Skulder

Summa:
Anvisningar
Blanketten ska fyllas i med bläckpenna. Specifikationer kan göras på annat papper som bifogas, om ovanstående utrymme
inte är tillräckligt. Om ni är två ställföreträdare ska båda skriva under förteckningen eftersom ni solidariskt ansvarar för
riktigheten i de lämnade uppgifterna. God man/förvaltare/förordnad förmyndare lämnar uppgifterna per förordnandedatum
medan legala förmyndare/föräldrar lämnar uppgifterna per dagens datum om inget annat har angivits av överförmyndaren.
Bankmedel skall specificeras med bank och kontonummer. Underlag från bank som visar saldo ska bifogas för samtliga
bankkonton. För värdepapper ska typ och antal anges. Samtliga konton som inte behöver hållas tillgängliga för den löpande
förvaltningen (åsyftar normalt alla konton utom ”lönekontot”) ska försättas med överförmyndarspärr av banken.
Spärruppgift från bank ska bifogas för samtliga spärrade konton. Delade bankkonton kan ej spärras.
För fastighet anges kommun och fastighetsbeteckning. Fastighet/Bostadsrätt upptas med taxeringsvärde eller inköpsvärde.
Notera ägandedel i procent. För oskiftat dödsbo anges det sammanlagda värdet som framgår av bouppteckningen.
Skulder skall redovisas per förordnandedatum i den mån dagsspecifikt saldo kan inhämtas. Bifoga verifikat på aktuellt
skuldsaldo. För delade tillgångar och skulder ska huvudmannens del anges i procent.

