
Marks kommun     Telefon 0320 21 70 00 vx      Organisationsnummer
Överförmyndarnämnden    E-post ofn@mark.se    212 000-1504
511 80 KINNA     

  Huvudman 
Namn Personnummer Telefon

 
  God man/Förvaltare 

Namn Personnummer Telefon

Adress Postnummer Postort

Namn Personnummer Telefon

Adress Postnummer Postort

 
  Tillgångar per förordnandedatum ................................................... (styrks med besked från bank eller liknande) 

Bankkonton Belopp 
(avrundat i hela kronor)

Överförmyndarens 
anteckningar

Summa tillgångar på bankkonton

 
Övriga tillgångar: fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringa etc. Belopp 

(avrundat i hela kronor)
Överförmyndarens 
anteckningar

Summa övriga tillgångar

 
 
  Skulder per förordnandedatum ....................................................... (styrks med besked från bank eller liknande) 

Typ av skuld Belopp 
(avrundat i hela kronor)

Överförmyndarens 
anteckningar

Summa skulder

 
Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete av ställföreträdaren

Överförmyndarens anteckningar 
 
Granskad datum .............................................

        utan anmärkning                    med anmärkning

Ort Datum

Underskrift

Underskrift

Tillgångsförteckning 
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