Överförmyndarnämnden

Skickas till:

Åstorps kommun
Överförmyndarnämnden
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

1 (2)

Dessa bilagor skall ges in tillsammans med tillgångs- och skuldförteckningen:
• Kontoutdrag från samtliga konton som tillhör huvudmannen
• Kontobevis eller annat intyg som visar att exempelvis sparkonton är överförmyndarspärrade.
Transaktionskontot skall dock inte vara spärrat.
FÖRTECKNING ÖVER HUVUDMANS/UNDERÅRIGS TILLGÅNGAR OCH
SKULDER per förordnandedagen den ________ 20____
God man/förvaltare
Namn

Personnummer

Adress
Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

E-postadress

Huvudman (den för vilken god man eller förvaltare förordnats)
Namn

Personnummer

Adress (om annan än förmyndarnas gemensamma)

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga:
Underskrift

Ort och datum
Namnteckning god man/förvaltare
Namnförtydligande
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Överförmyndarens beslut
Granskning har skett
Anmärkning

utan anmärkning

med anmärkning

med justering

Datum och underskrift

Huvudmannens TILLGÅNGAR PER DEN: …………………………(styrks med bevis från bank, gåvobrev etc)
Typ av tillgång

Belopp (hela kronor)

Öfm:s notering

Summa
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Spärr
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Huvudmannens SKULDER PER DEN: …………………………....................…(stryks med avskrift av revers etc)
Typ av skuld

Belopp (hela kronor)

Öfm:s notering

Spärr

Summa
Belopp (hela
kronor)

Öfm:s
notering

Behållning (Tillgångar minus skulder)
I samband med att tillgångsförteckningen ges in skall särskild förordnad förmyndare, god man eller
förvaltare skicka med bevis om att bankkonton är försedda med överförmyndarspärr.
Ett transaktionskonto till täckande av löpande utgifter bör däremot vara ospärrat. Tillgångar skall alltid
styrkas med bevis från bank, gåvobrev, lagfartsbevis etc. Fastighet skall tas upp till sitt taxe-ringsvärde.
För aktier, fonder och liknande skall antalet andelar och sammanlagt värde tas upp i förteckningen.
Skulder ska styrkas med bevis från kreditgivare.

De uppgifter som lämnas genom denna handling kan komma att registreras digitalt. Personuppgifterna kommer att behandlas enligt bestämmelserna i

dataskyddsförordningen och användas för att handlägga ärendet. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats. Via
länken https://www.astorp.se/toppmeny/leva/overformyndare/blanketterforgodmanochforvaltare.4.16aea4d3158c57851b15cffb.html kan du läsa mer i vår
informationsbroschyr om hur och vilka personuppgifter vi hanterar.
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