ANVISNING
FÖRTECKNING
FÖRMYNDERSKAP

Du kan antingen fylla i blanketten för hand eller använda vår ifyllningsbara
PDF-fil som finns tillgänglig på http://www.ekero.se/Gemensamt/
Blankettbanken/. Du måste skriva ut blanketten och skriva under den när du är
färdig eftersom förteckningen måste undertecknas på heder och samvete.
Om ett barn får egendom som gör att ett barns sammanlagda tillgångar
överstiger åtta prisbasbelopp så är barnets förmyndare skyldiga att upprätta en
förteckning (barnets föräldrar är även barnets förmyndare om inte domstol har
beslutat om annat). Förteckningen ska skickas in till överförmyndaren inom en
månad efter det att tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp och ska redogöra för
barnets tillgångar och skulder per det datum då tillgångarna översteg åtta
prisbasbelopp.
Om barnet erhållit egendom som uppfyller kraven för särskild förvaltning så ska
dessa tillgångar inte redovisas till Överförmyndaren.
Bankmedel
Uppgift ska lämnas om bankens namn, kontonummer och innestående belopp.
Saldobesked ska bifogas.
Värdepapper
Fonder ska anges till antal andelar samt kursvärden per förordnandedagen.
Aktier ska anges i antal samt kursvärden per förordnandedagen.
Obligationer ska anges i nominellt värde, utfärdare samt förfallodatum.
Samtliga upptagna värdepapper ska verifieras.
Fastigheter/Bostadsrätter
Fastigheter upptas till senaste taxeringsvärdet. Bostadsrätt tas upp till inköpspris,
ange även inköpsår. Ägandet ska styrkas med exempelvis lagfart eller intyg från
bostadsrättsföreningen.
Ägodelar
Ägodelar behöver inte tas upp om det inte är fråga om något av större värde,
exempelvis antikviteter, konst, smycken eller liknande.
Skulder
Om barnet har några skulder så ska dessa anges med långivare och belopp. Om
det finns inkassoskulder så ska varje borgenär anges för sig. Verifikationer på
skulderna ska bifogas.
Övriga upplysningar
Under övriga upplysningar ska förmyndarna upplysa om förhållanden som kan
vara av intresse för överförmyndaren (exempelvis inkomst i form av pension).
Likaså ska förmyndarna ange i övriga upplysningar om barnet har egendom som
står under särskild förvaltning.
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FÖRTECKNING

FÖRMYNDERSKAP

Skriv Ut
Överförmyndaren
Box 205
178 23 Ekerö

Förteckningen ska vara överförmyndaren tillhanda
inom en månad från det att barnets tillgångar
översteg åtta prisbasbelopp.

Myndling
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer Postadress

Förmyndare
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon

E-post

Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer Postadress

Telefon

E-post

Underskrift
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna
förteckning är riktiga
………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………
Förmyndares namnteckning

Överförmyndarens
granskningssymboler
V
KU
O
SP
F

verifierad post
kontroll mot kontoutdrag
rimlighetsbedömning
spärr verifierad
en faktura kontrollerad

………………………………………
Ort och datum

………………………………………………………
Förmyndares namnteckning

Överförmyndarens stämpel och anteckningar

DATUM DÅ TILLGÅNGARNA
ÖVERSKRED ÅTTA PRISBASBELOPP:
TILLGÅNGAR
Bankkonton/kontanter

Spärr
finns Kronor

Bilaga

Summa:
Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper

Antal/andelar

Kronor

Bilaga

Belopp

Bilaga

Summa:
SKULDER

Summa:
ÖVRIGT AV INTRESSE

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för administration och andra
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik,
debitering av avgifter samt uppdatering av adressuppgifter.

