Förteckning
Huvudmannens tillgångar och skulder
Förteckning med bilagor skickas till:
Trelleborgs kommun
Överförmyndarnämnden
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Huvudman
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och Ort

Telefon- och/eller mobilnummer

E-postadress

Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och Ort

Telefon- och/eller mobilnummer

E-postadress

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer och Ort

Telefon- och/eller mobilnummer

E-postadress

Härmed intygas på heder och samvete att uppgifter som lämnas i denna förteckning är riktiga:

Underskrift av ställföreträdare (om två förmyndare skall båda skriva under blanketten)

..........................................................................................................................

........................................................................................................................

Ifylles av Överförmyndaren

Förteckningen är granskad:

utan anmärkning
Eventuell korrigering/åtgärd:

Datum och underskrift

med anmärkning

vidtagen korrigering/åtgärd

Tillgångar och skulder per den:
Förordnandedatum

Bankkonton ange bank och kontonummer

Saldo (kr)

Spärr finns

Noteringar

Spärr finns

Noteringar

0

Total summa
* Bifoga saldobesked eller kontoutdrag som visar saldo per förordnandedag.

Övriga tillgångar

kontanter, fastigheter, bostadsrätter, aktier,

Saldo (kr)

fonder, försäkringar mm.

Total summa

0

* Fastigheter och bostadsrätter tas upp till marknadsvärde, bifoga utdrag från fastighetsregistret eller annat underlag som styrker
äganderätten.
* Övriga tillgångar skall styrkas med värdeintyg eller annat likvärdigt underlag som styrker saldo per förordnandedag.

Skulder ange långivare och skuldbelopp

Saldo (kr)

Total summa

Noteringar

0

Förteckningen skall ge en helhetsbild av huvudmannens tillgångar och skulder per förordnandedag (den dag då du genom
beslut förordnandes som god man/förvaltare).
Om du är legal förmyndare skall förteckningen avse den dag då ditt barns förmögenhet översteg åtta basbelopp. Vid två
förmyndare skall båda underteckna förteckningen.
Förteckningen skall fyllas i med bläckpenna.
Om du känner dig osäker på hur blanketten ska fyllas i eller har andra frågor, e-posta overformyndaren@trelleborg.se eller
ring överförmyndarenheten i Trelleborg via kundtjänst på telefonnummer 0410-73 30 00.
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL). Dina inlämnade personuppgifter hanteras i ett
databaserat register inom Trelleborgs kommun. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 §
PUL). Information om behandling av personuppgifter lämnas av Trelleborgs kommunstyrelse. Ansökan enligt 26 § PUL ställes till
Trelleborgs kommunstyrelse med adress Trelleborgs kommun, Kommunstyrelsen, 231 83 Trelleborg.

