Spara

Skriv ut

Rensa

FÖRTECKNING över tillgångar och skulder

Sänds till

Kristinehamns kommun
90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84 Kristinehamn

Huvudman / omyndig

Namn

Personnummer/dossienr

Gatuadress

Postnummer

Vistelseadress (om annan än ovan)

Postadress

Ort

Ställföreträdare

Namn, ställföreträdare 1

Personnummer

Gatuadress
Telefon

Postnummer
Mobiltelefon

Ort

E-postadress

Namn, ställföreträdare 2

Personnummer

Gatuadress
Telefon

Postnummer
Mobiltelefon

Ort

E-postadress

Härmed intygas på heder och samvete att uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga.

____________________________________

Datum

____________________________________

Ställföreträdare 1, namnteckning

____________________________________

Datum

____________________________________

Ställföreträdare 2, namnteckning

Överförmyndarnämndens beslut
Förteckningen granskad:

Granskad

Granskad med korrigering

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Datum: ____________________ Underskrift: _______________________________________________________
De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål. Mer information om
hur kommunen behandlar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.
Du kan även kontakta överförmyndarnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Tillgångar och skulder per den _______________

Datum (se info nedan)

Tillgångar

Kronor

Summa tillgångar

Skulder

Spärr

ÖF:s not

0

Kronor

ÖF:s not

0

Summa skulder

Datum: I ärenden där ställföreträdare är förordnad av tingsrätten eller överförmyndarnämnden att utföra uppdraget ska
tillgångar och skulder anges från det datum som står på beslutet.
Konton: Underlag från bank, kreditmarknadsföretag eller försäkringsbolag ska visa saldo och om kontot är spärrat för
uttag och bifogas förteckningen.
Fastigheter eller tomträtt: Taxeringsbevis ska bifogas förteckningen. Fastigheten tas upp till taxeringsvärdet.
Bostadsrätter: Bevis om ägarförhållanden ska bifogas förteckningen. Förteckningen tas upp till förmögenhetsvärdet.
Värdepapper: Ange antal eller andelar av aktier, fonder och obligationer. Bevis från värdepappersförvaltaren om
innehavet ska bifogas samt visa om värdepappren är spärrade. Värdepapper tas upp till marknadsvärdet.
Spärr: I vissa typer av ärenden ska konton vara försedda med så kallad överförmyndarspärr, det innebär att ställföreträdare
endast kan ta ut pengar med överförmyndarnämndens medgivande. Gode män, förvaltare och särskilt förordnad förmyndare
ska normalt sett endast ha tillgång till ett konto utan spärr som används för löpande inkomster och utgifter.
Skulder: Dessa ska styrkas med kopia av revers eller andra lånehandlingar.
Särskild förvaltning: Tillgångar som står under särskild förvaltning tas upp på en särskild bilaga.
Detsamma gäller om det finns tillgångar som en omyndig själv får förvalta.
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