FÖRTECKNING ÖVER
TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Enligt 14 kap. 1 § föräldrabalken
(god man för ensamkommande barn)

Dag för förordnandet: 20…...-…...-.…..
1. Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer 1

Postnummer & postadress

Telefonnummer 2

Vistelseadress, om annan än ovan

2. God man
God man

Personnummer

Adress

Telefonnummer bostad / arb / mobiltel

Postnummer & postadress

E-postadress

3. Tillgångar per förordnandedatum (kapital o räntebesked skall bifogas)
Kronor

Bilaga nr

Bankkonto

1
2
3
Kontanter

4
Övriga tillgångar

5
Lösöre

6
Summa

4. Skulder per förordnandedatum (allegat bifogas)
Kronor

Bilaga nr
7
8
9

Summa

Vänd!
Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

Förteckning 2 (3)

Härmed intygar jag på heder och samvete att de uppgifter som jag lämnar på blanketten är riktiga.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ort och datum

------------------------------------------------------------------------Underskrift god man

Förteckning inges inom två månader från förordnandet.

5. Överförmyndarnämndens anteckning
Förteckningen är granskad

□ Utan anmärkning

□ Med anmärkning

□ Med korrigering

______________________________________________________________________________________
Datum och underskrift

6. Överförmyndarnämndens beslut gällande redovisning
Om det med hänsyn till ställföreträdarens och den enskildes förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller
omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får överförmyndarnämnden, enligt föräldrabalken 14 kap 19 §,
befria ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana
räkningar får lämnas i förenklad form. I fråga om årsräkning får beslut meddelas för ett visst år eller tills
vidare.

BESLUT 20.…..-…....-.……
Redovisning får tillsvidare lämnas i förenklad form. Redovisningen ska avges på heder och samvete och
lämnas till överförmyndaren två gånger per år. Uppgifter om barnets personliga angelägenheter, åtgärder
som vidtagits samt vilka bidrag, ersättningar, ekonomiskt bistånd och utgifter barnet har fått/haft under
perioden ska framgå. Ändrade förhållande avseende barnets tillgångar och/eller inkomster ska genast
anmälas till överförmyndaren.
Underskrift
_____________________________________________

Information!
Redovisning i förenklad form är den redovisning/redogörelse som du lämnar i samband med
arvodesyrkande.

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

Förteckning 3 (3)

Upplysningar
Bankmedel
Bankens namn skall anges samt konto och innestående belopp (saldo), exkl. ränta per förordnandedagen resp. den
omyndiges tillgångar överskred 8 prisbasbelopp (kontrollerad förvaltning). Räntan redovisas istället som inkomst i
årsräkningen. Avrunda öresbelopp till närmast jämna krontal. Du skall styrka saldona med kapital och räntebesked
från banken. Banken är skyldig att förse kontona med spärr när du meddelat den om ditt uppdrag.. Du får ha ett
ospärrat konto för löpande utgifter. Saldot på detta konto får inte överstiga 20 000 – 30 000 kronor. Bankkonton skall stå
i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera huvudmäns pengar på samma konto, inte heller på
konto i ditt eget namn. Du skall se till att tillgångarna har en bra ränta. Förordnandedagen framgår av det registerutdrag
som du har fått av överförmyndaren/överförmyndarnämnden.
Lösöre
Lösöre behöver inte specificeras, utom för ensamkommande barn.
Skulder
Skulder anges med varje fordringsägare för sig, även om det är samma inkassoföretag. Större skulder redovisas per
förordnandedag, t.ex. långfristiga banklån. Intyg begärs av banken. Mindre skuldbelopp redovisas och verifieras med
senaste räkning, inkassokrav eller liknande.

Postadress
444 82 Stenungsund

Besöksadress
Strandvägen 15

Telefon
0303-73 00 00

Telefax
0303-73 82 35

E post
overformyndaren@stenungsund.se
www.stenungsund.se

Giro
Bg 430-7203

Org nr
21 20 00-1298

