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Lämnas senast två månader efter 
påbörjat förordnande. 

FÖRTECKNING över tillgångar och skulder 

Förordnandedatum 

…………………………………………….. 
Huvudman eller myndling 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och postadress 

Vistelseadress 

God man Förvaltare Förmyndare Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och postadress 

Telefonnummer E-postadress 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och postadress 

Telefonnummer E-postadress 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga. 
Om huvudmannen eller den omyndige har två ställföreträdare, ska båda skriva på förteckningen. 

Ort och datum 

Underskrift 

Underskrift 

Överförmyndarens granskning 

Utan anmärkning Med  anmärkning Med korrigering 
Anmärkning 

Datum och underskrift 

Höglandets Överförmyndarverksamhet, 574 80 Vetlanda, overformyndaren@vetlanda.se, www.vetlanda.se 

www.vetlanda.se
mailto:overformyndaren@vetlanda.se
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Samtliga uppgifter avser kontoställningen vid förordnandedatum. 
Bifoga kontoutdrag och verifikationer. 

Bankkonto och kontanter Belopp Granskare 

Summa 

Värdepapper, aktier, taxeringsvärde fastighet Andelar Belopp Granskare 

Summa 

Skulder Belopp Granskare 

Summa 



 
 

 

 

 
 

Information om hantering av personuppgifter enligt Europaparlamentets och 
Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 
Uppgifter som lämnas i denna blankett behandlas och registreras av överförmyndarnämnden i 
Höglandets överförmyndarverksamhet i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner. 
Därutöver kan överförmyndarnämnden komma att ta emot eller inhämta uppgifter från andra om den 
som uppgifterna avser, till exempel från myndigheter eller banker. 
De kategorier av personuppgifter som behandlas är särskilda kategorier av personuppgifter enligt 
förordningen såväl som extra skyddsvärda och övriga personuppgifter. Överförmyndarnämnden kan 
komma att lämna ut personuppgifter enligt föräldrabalken 16 kap 7 § eller till annan som enligt lag har 
rätt att ta del av uppgifter. 
Personuppgifterna lagras och gallras enligt av överförmyndarnämnden fastställd 
informationshanteringsplan. Den som finns registrerad hos överförmyndarnämnden har rätt att få 
tillgång till de uppgifter som finns lagrade samt begära rättelse av felaktigt registrerade uppgifter. Den 
som har registrerats har rätt att inge klagomål till Datainspektionen vid missnöje med kommunens 
hantering av personuppgifter eller av annat skäl. 
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig och en företrädare kan nås genom Vetlanda 
kommuns växel på telefonnummer 0383-971 00. 
Erik Selander är utsedd till dataskyddsombud av de berörda kommunerna. Han kan nås på 
telefonnummer 072-548 22 75 eller e-post erik.selander@hoglandet.se 

mailto:erik.selander@hoglandet.se
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