
 

 
 
 

 
 

  
  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

 
     
   

   

  

  

 
  

       

 

  

 
  

 
  
  
  
  
 

Överförmyndarförvaltningen

Förteckning omyndig
Postadress: 
Överförmyndarförvaltningen 
Box 41 
162 11 Vällingby 
Besöksadress: Vällingbyplan 2, Vällingby  

Omyndig
Namn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer och ort 

Vistelseadress om annan än ovan Postnummer och ort 

Förmyndare/föräldrar (om båda föräldrarna är förmyndare ska båda fylla i sina uppgifter) 
Namn Namn 

Personnummer Personnummer 

Adress Adress 

Postnummer och ort Postnummer och ort 

Telefon Telefon 

E-post E-post 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga. Tänk på att felaktiga uppgifter i 
redovisningen kan medföra straffansvar för osann försäkran enligt 15 kap 10 § brottsbalken. 

Ort och datum Ort och datum  

Förmyndares/förälders namnteckning Förmyndares/förälders namnteckning  

Överförmyndarförvaltningens granskning

Granskad utan anmärkning. Granskad utan anmärkning, men med korrigering. Granskad med anmärkning, se bilaga. 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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 Tillgångar per den:
Ange endast bankkonto/kontanter som förälder/förmyndare disponerar. 

Övriga tillgångar som exempel fickpengskonto, övriga konton, fastigheter, fonder, aktier och värdefullare lösöre redovisas under övriga tillgångar. 

Bank, kontonummer Kronor Bilaga nr ÖF:s notering Spärr 

Summa tillgångar på bankkonto/kontanter 

Övriga tillgångar per den:
t.ex. fickpengskonto, övriga konton, fastigheter, fonder, aktier och värdefullare lösöre (konst, bil, båt etc). Specificera värdepapper med andelar och/eller antal och
värde. Ange en bostadsrätts lägenhetsnummer och föreningens namn. Ange bostadsrättens värde om det är känt. Ange fastighetsbeteckning och kommun samt 
taxerings- eller inköpsvärde. Bifoga saldobesked för värdepappersinnehav samt fastighetens senaste taxeringsbevis. 

Övriga tillgångar Kronor Bilaga nr ÖF:s notering Spärr 

Summa övriga tillgångar 
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Skulder per den:
Bifoga underlag som styrker skuldernas existens och storlek. Skulderna ska styrkas med tex en låneavi från långivare eller Kronofogden. 

Skulder Kronor Bilaga nr ÖF:s notering 

Summa skulder 

Övriga upplysningar
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