Tillgångsförteckning avseende myndlings/huvudmans tillgångar och skulder per den dag förordnandet
startar (den som är god man/förvaltare/förmyndare för flera personer måste inge en förteckning för varje
person)

Huvudman/myndling
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Folkbokföringsort

Län

God man/Förvaltare/Förmyndare
Namn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Telefon arbete

Postnummer och postort

Folkbokföringsort

Län

Namn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Telefon arbete

Postnummer och postort

Folkbokföringsort

Län

Att de i denna förteckning intagna uppgifterna i allt är riktiga och att ej något med vilja och vetskap är
utelämnat, försäkras på heder och samvete.
Datum samt underskrift av god man, förvaltare eller förmyndare/förmyndarna (avser förteckningen myndling
erfordras, om föräldrarna har gemensam vårdnad, i regel båda föräldrarnas underskrift)

____________________________________________
Datum
_____________________________________________
Underskrift
Skickas till:
Överförmyndarnämnden
Kiruna Kommun
98185 KIRUNA
Besöksadress: Parkskolan, ingång D, plan 1

Överförmyndarnämndens stämpel och anteckningar

___________________________________________

Förmögenhet per den

Kronor

Kronor

Tillgångar

Summa tillgångar
Skulder

Summa skulder

Tillgångar, som står under myndlingens eller annans särskilda förvaltning, noteras lämpligen på bilaga. Om
möjligt anges också dessa värden. Även tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll skall medtas.
Innestår medel i bank eller hos försäkringsbolag, skall till förteckningen fogas intyg från banken eller
försäkringsbolaget hur mycket som innestår samt i vad mån förbehåll gjorts att medlen får tas ut utan
överförmyndarens samtycke.
Fastighet skall upptagas till beräknat försäljningsvärde. Äganderätten bör styrkas med lagfartbevis.
Finns bland myndlingens tillgångar obelånat pantbrev i dennes egen fastighet eller tomträtt, skall detta särskilt
anmärkas.
För värdehandlingar som registreras på ett VP-konto enligt Aktiebolagen, skall framgå om förbehåll har gjorts
om överförmyndarspärr.
Har förmyndaren själv myndlingens värdehandlingar i förvar skall till förteckningen fogas intyg av två personer
att värdehandlingarna finns i förmyndaren förvar. I detta fall skall även värdehandlingarnas nummer eller
annan beteckning anges i förteckningen.
Aktier o dyl. skall upptagas till dagskurs. Tillgångar, som tillfallit den omyndige på grund av giftorätt, arv,
testamente eller gåva, skall styrka smed avskrift av bodelnings- eller arvskifteshandling, testamente eller
gåvobrev, om sådant finnes.

