KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Karlstads-Hammarö
överförmyndarnämnden
651 84 KARLSTAD

FÖRTECKNING

Tel. 054-540 00 00

Datum………………….

Huvudman / Omyndigt barn
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Vistelseadress

Postnummer

Postadress

God man / Förvaltare / Förmyndare:
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Postadress

Mobiltelefon

God man / Förvaltare / Förmyndare:
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Postadress

Mobiltelefon

Härmed intygas på heder och samvete att denna förteckning är riktig och att ej något med vilja och
vetskap är utelämnat.
……………………………………………………………………..……..

…...….………..…………………………………………………………..

Ort

Ort

Datum

Datum

………………………………………………………………………..…..

……..……..………………………………………………………………

God mans / Förvaltares / Förmyndares namnteckning

God mans / Förvaltares / Förmyndares namnteckning

(Obs! Båda förmyndarnas namnteckning med bläck)

Överförmyndarnämndens anteckningar
Med anmärkning

Granskarens namnteckning

Utan anmärkning
Anmärkning

Datum

Öfn stämpel

Postadress: Karlstads - Hammarö överförmyndarnämnd, 651 84 Karlstad Besöksadress Trygghetscenter, Drottninggatan 30
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 86 Epost: ofn@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Plusgiro: 81 74-5 Bankgiro: 100-2591

Förmögenhet per den …………………………..
Förordnandedag (datum)

Tillgångar

Kronor

Summa tillgångar

Skulder

Summa skulder

Är du god man/förvaltare/särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare?
Under rubriken Tillgångar ska huvudmannens samtliga tillgångar anges per förordnandedagen, dvs. den dag då du blev god man/
förvaltare. Äger huvudmannen aktier är det viktigt att du anger antalet aktier och innehar huvudmannen fonder behöver du ange
fondandelarna. Observera att underlag från banken som styrker de uppgifter du lämnat i förteckningen ska bifogas. Tänk även på
att bifoga underlag där det framgår att eventuella sparkonton, fondkonton, ISK-konto, depåkonton/aktier är försedda med
överförmyndarspärr. Äger huvudmannen en fastighet ska du ange taxeringsvärdet och bifoga underlag. Under rubriken Skulder ska
huvudmannens eventuella skulder anges och underlag ska bifogas.
Är du förälder?
Under rubriken Tillgångar ska den underårigas samtliga tillgångar anges per den dag då tillgångarna översteg åtta prisbasbelopp
(vänligen se bifogad skrivelse Utbetalning enligt 16 kap. 11 § föräldrabalken för att se vilket belopp åtta prisbasbelopp uppgår till).
Under rubriken Skulder ska den underårigas eventuella skulder anges och underlag ska bifogas.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utreda enskilda ärenden och utöva tillsyn över ställföreträdarskap. Vi
hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. Det är KarlstadsHammarö överförmyndarnämnd som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att
vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du
kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se/personuppgifter samt www.karlstad.se/godman
Postadress: Karlstads - Hammarö överförmyndarnämnd, 651 84 Karlstad Besöksadress: Trygghetscenter, Drottninggatan 30
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 67 86 Epost: ofn@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 Säte: Karlstad Plusgiro: 81 74-5 Bankgiro: 100-2591

