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Förteckning över tillgångar och skulder
13 kap. 3 § och 14 kap. 1 § Föräldrabalken

Dagen för förordnandet (datum)……………………………..
Förteckning för omyndiga barn skickas in inom en månad. Förteckning för vuxna och personer med
särskilt förordnad förmyndare inges inom två månader från förordnandedagen.
Huvudman/Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Vistelseadress om annan än ovan
Tel bostad

Ort
E-post

Tel arbete

Tele mobil

God man/Förvaltare/Förmyndare (förälder) 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress
Tel bostad

Tel arbete

Tele mobil

Förmyndare (förälder) 2
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress
Tel bostad

Tel arbete

Tele mobil

(VÄND)

Härmed intygas på heder och samvete att de lämnade uppgifterna är riktiga.
Ort och datum………………………………

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………………..

God man/Förvaltare/Förmyndare (om två förmyndare skall båda skriva under förteckningen)
Granskning har skett:

utan anmärkning

med korrigering

med anmärkning

Anmärkning:………………………………………………………………………………………………………..
Tillgångar
(saldobesked b
Tillgångar (saldobesked bifogas)
Datum och handläggare:……………………………………………………………………………………………
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Tillgångar (saldobesked bifogas)

Kronor

Öfns anteckn

Kronor

Öfns anteckn

Summa tillgångar
Skulder (underlag bifogas)

Summa skulder
Anvisningar

Tillgångar
Banktillgodohavande och värdepapper (fonder, aktier och försäkringar) skall anges per datum fr o m vilket
förordnandet gäller. Ange bankens namn samt kontonummer. Saldobesked skall medskickas.
Aktieslag, fondnamn och antalsuppgift skall framgå av specifikation. Marknadsvärdet skall anges.
Taxeringsvärde för fastighet eller förmögenhetsvärde på bostadsrätt kan vara av annat datum under
innevarande år, bara detta anges.
Du får ha ett ospärrat konto för löpande utgifter. Detta konto får ej överstiga 25 000 kr. Glöm ej att
”överförmyndaspärra” övriga bankmedel.
Skulder
Skulder anges med varje fordringsägare för sig, även om det är samma inkassoföretag. Större skulder
redovisas per förordnandedag, t.ex. långfristiga banklån. Mindre skuldbelopp redovisas och verifieras med
senaste räkning, inkassokrav eller liknande. Skuldränta noteras inte i förteckningen. Den tas med i
årsräkningen.

POST: ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN, ALE KOMMUN, 449 80 ALAFORS  BESÖK: ALE TORG 7, NÖDINGE  TFN
OVERFORMYNDARE@ALE.SE

VX: 0303-33 00 00 

