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Efternamn

PostortUtdelningsadress (gata, box etc) enligt folkbokföringen

E-postadress

Förnamn

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Mobilnummer

Huvudman/underårig

Förteckning 
tillgångar och skulder 
 

PostortVistelseadress (gata, box etc) Postnummer

Efternamn

PostortUtdelningsadress (gata, box etc) enligt folkbokföringen

E-postadress

Förnamn

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Mobilnummer

God man/förvaltare/förmyndare

Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL 
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling kan 
komma att behandlas digitalt av överförmyndarnämnden för att ärendet ska kunna handläggas samt för administration och statistik. Du har rätt 
att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som undertecknats av dig, få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas 
digitalt. Överförmyndarnämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan 
komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. 
Huvudmannen och hans/hennes närmaste anhöriga har alltid rätt enligt föräldrabalken 16 kap 7 § att ta del av handlingar hos överförmyndaren 
som rör ställföreträdarskapet. Likaså har allmänheten med stöd av tryckfrihetsförordningen rätt att få information om dina personuppgifter enligt 
offentlighetsprincipen.

Tillgångar per den (anvisningar, se nästa sida)
Bilaga nrKronorBankmedel (ange kontotyp)

Bankmedel (ange kontotyp)

Bankmedel (ange kontotyp)

Värdepapper (marknadsvärde)

Fastighet/bostadsrätt (fullständig beteckning, marknadsvärde)

Kontanter som har förvarats hos huvudmannen och satts in på bank

Övriga tillgångar

Öfns ant

Summa

Datum

Efternamn

PostortUtdelningsadress (gata, box etc) enligt folkbokföringen

E-postadress

Förnamn

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Mobilnummer

Bankmedel (ange kontotyp)

Bankmedel (ange kontotyp)

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer

Kontonummer
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Penningmedel

Bostadsrätt

Fastighet och tomträtt

Värdepapper

Frågor

Bankbesked per dag för förordnandet ska bifogas. Av detta ska framgå hur mycket som innestår exklusive upplupen ränta och 
medlen får inte tas ut utan överförmyndarens medgivande (överförmyndarspärr). 
Ett konto får dock vara fritt för löpande transaktioner. På fritt konto bör inte innestå mer än 20 000 kronor.

Bostadsrätt tas upp till marknadsvärde och bostadsrättsföreningens namn anges.  
Att huvudmannen är ägare kan styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen.

Fastighets- och tomträtt redovisas med fastighetsbeteckning och tas upp till senaste markadsvärdet. Lagfartsbevis ska bifogas.

Värdepapper tas upp till kursvärde per dagen för förordnandet. Aktier tas upp med antal och respektive aktiebolags namn.

Är något oklart, kontakta överförmyndarkansliet.

Kommentarer/övriga upplysningar

Datum

Underskrift. Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete.

Förteckningen granskad
Handläggare

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

DatumNamnteckning Namnteckning

utan anmärkning med anmärkning

Total skuld per den (ska styrkas med underlag)
Bilaga nrKronor

Summa

Öfns ant


Sida  ()
Huvudman/underårig
Förteckning
tillgångar och skulder
 
God man/förvaltare/förmyndare
Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling kan komma att behandlas digitalt av överförmyndarnämnden för att ärendet ska kunna handläggas samt för administration och statistik. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som undertecknats av dig, få information om vilka personuppgifter som rör dig som behandlas digitalt. Överförmyndarnämnden är skyldig att snarast rätta felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte omfattas av sekretessbestämmelserna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.
Huvudmannen och hans/hennes närmaste anhöriga har alltid rätt enligt föräldrabalken 16 kap 7 § att ta del av handlingar hos överförmyndaren
som rör ställföreträdarskapet. Likaså har allmänheten med stöd av tryckfrihetsförordningen rätt att få information om dina personuppgifter enligt
offentlighetsprincipen.
Tillgångar per den (anvisningar, se nästa sida)
Öfns ant
Penningmedel
Bostadsrätt
Fastighet och tomträtt
Värdepapper
Frågor
Bankbesked per dag för förordnandet ska bifogas. Av detta ska framgå hur mycket som innestår exklusive upplupen ränta och medlen får inte tas ut utan överförmyndarens medgivande (överförmyndarspärr).
Ett konto får dock vara fritt för löpande transaktioner. På fritt konto bör inte innestå mer än 20 000 kronor.
Bostadsrätt tas upp till marknadsvärde och bostadsrättsföreningens namn anges. 
Att huvudmannen är ägare kan styrkas med intyg från bostadsrättsföreningen.
Fastighets- och tomträtt redovisas med fastighetsbeteckning och tas upp till senaste markadsvärdet. Lagfartsbevis ska bifogas.
Värdepapper tas upp till kursvärde per dagen för förordnandet. Aktier tas upp med antal och respektive aktiebolags namn.
Är något oklart, kontakta överförmyndarkansliet.
Kommentarer/övriga upplysningar
Underskrift. Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete.
Förteckningen granskad
Namnteckning
Namnteckning
utan anmärkning
med anmärkning
Total skuld per den (ska styrkas med underlag)
Öfns ant
8.0.1291.1.339988.308172
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