
 

TILLGÅNGSFÖRTECKNING 
   

    

    
Överförmyndaren    

 
Ifylld blankett skickas till Överförmyndaren, Höörs kommun, Box 53, 243 21 Höör 

De uppgifter du lämnar nedan kommer att registreras i kommunens register Wärna. Uppgifterna behandlas i 
enlighet med relevant lagstiftning.  

Förteckning över huvudmans/omyndiges tillgångar och skulder 

Huvudman/omyndig 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Vistelseadress (om det är annan adress än den som angivits 
ovan) 

 

Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress 

God man/förvaltare eller särskild förordnad vårdnadshavare 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Vistelseadress (om det är annan adress än den som angivits 
ovan) 

 

Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress 

Underskrift 

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i förteckningen är riktiga 

Ort och datum 

Namnteckning ställföreträdare 

Namnförtydligande 

 



 

TILLGÅNGSFÖRTECKNING 
   

    

    
Överförmyndaren    

 
Överförmyndarens anteckningar 

Redovisningen granskad  

� Redovisningen granskad utan anmärkning 

� Redovisningen granskad med anmärkning 

Åtgärd/korrigering 

� Vidtagen korrigering 
� Meddelande om åtgärd 

Överförmyndarens namnteckning och datum  

 

 

 

Tillgångar anges nedan. Även tillgångar som står under särskild överförmyndarkontroll ska tas upp i 
förteckningen.  

Huvudmannens/omyndiges tillgångar den ____________ 

Tillgångarnas storlek bekräftas med ex. saldobesked från bank, gåvobrev eller annat som ligger till 
grund för tillgångarna.  

Gode män och förvaltare ska vanligtvis endast ha tillgång till ett konto som inte är försett med 
överförmyndarspärr. Bifoga saldobesked från huvudmannens samtliga konto där det framgår vilka 
konto som har överförmyndarspärr.  

Bankkonton Bilaga 
nummer 

Spärr Överförmyndarnoteringar 

    
    
    
    
    
    
    
    
Summa bankkonton/kontanter: 
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Överförmyndaren    

 
 

 

Huvudmans/Omyndigs övriga tillgångar: 

Exempelvis: Fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar.  

Värdepapper anges i antal eller andelar av tex aktier, fonder, obligationer. Fastigheter ska tas upp till 
taxeringsvärdet och ska styrkas med taxeringsbevis. 

 

Tillgång Bilaga 
nummer 

Värde (kr) Spärr Överförmyndarnoteringar 

     
     
     
     
     
     
     
     
Summa övriga tillgångar: 
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