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Tillgångsförteckning för huvudmans/underårigs tillgångar enligt Föräldrabalken 14 kap 1 §: 
”Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall inom två månader efter förordnandet lämna 
en förteckning till överförmyndaren över den egendom som de förvaltar. Förteckningen skall avges på 
heder och samvete.” 
 

Tillgångsförteckning inlämnad av: 
 

 God man    Förvaltare   Särskild förordnad förmyndare 
 

Huvudman/Omyndig 
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress 

 

God man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress 

 

Underskrift 
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar denna redovisning är riktiga 

Ort och datum ställföreträdare 1 

Namnteckning ställföreträdare 1 
 
 

Namnförtydligande ställföreträdare 1 

 
Ort och datum ställföreträdare 2 

Namnteckning ställföreträdare 2 
 
 

Namnförtydligande ställföreträdare 2 

 
 

Underskrift huvudman/underårig(om över 16 år) 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga 

Datum Underskrift huvudman/underårig 
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Tillgångar per förordnandedatum – Se beslut från domstol eller överförmyndaren 

Bankkonto/kontanter  
Bankkonton Bilaga nr Kronor Spärr Överförmyndarnoteringar 

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa Bankkonton/kontanter: Kronor   
 

Övriga Tillgångar: Fastighet, bostadsrätt och/eller värdepapper När det gäller värdepapper: Antal eller 
andelar av t.ex. aktier, fonder obligationer. 

Fastigheter, bostadsrätt eller värdepapper Bilaga nr Kronor Spärr Överförmyndarnoteringar 

     

     

     

     

     

     

Summa övriga tillgångar: Kronor   

 

Skulder (som är kända för ställföreträdare vid inlämning, kan kompletteras senare)  

Långivare/fordringsägare Bilaga nr Skulder  Överförmyndarnoteringar 

    

    

    

    

    

    

    

Summa skulder: 
 

Kronor  
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Handlingar som ska bifogas tillgångsförteckningen: 

□ Kontosamanställning gällande samtliga konto från förordnandedagen  
□ Taxeringsbevis för fast egendom om sådan finns  

□ Utdrag från Kronofogden 

□ Värdering gällande annan egendom av icke obetydligt värde om sådan finns 
 

□ Annat__________________________________________________________ 
 

Överförmyndarnämndens anteckningar 
Redovisningen granskad:  

 Utan anmärkning  Med anmärkning: 

Kommentar från Överförmyndarnämnden: 
 
 
 
 
Granskningsdatum: 
 
 

Granskad av: 

 


	Föroch efternamn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och postort: 
	TelefonnummerMobil: 
	Epostadress: 
	Namn: 
	Personnummer_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer och postort_2: 
	TelefonnummerMobil_2: 
	Epostadress_2: 
	Ort och datum ställföreträdare 1: 
	Namnförtydligande ställföreträdare 1: 
	Ort och datum ställföreträdare 2: 
	Namnförtydligande ställföreträdare 2: 
	Datum: 
	BankkontonRow1: 
	Bilaga nrRow1: 
	KronorRow1: 
	SpärrRow1: 
	BankkontonRow2: 
	Bilaga nrRow2: 
	KronorRow2: 
	SpärrRow2: 
	BankkontonRow3: 
	Bilaga nrRow3: 
	KronorRow3: 
	SpärrRow3: 
	BankkontonRow4: 
	Bilaga nrRow4: 
	KronorRow4: 
	SpärrRow4: 
	BankkontonRow5: 
	Bilaga nrRow5: 
	KronorRow5: 
	SpärrRow5: 
	BankkontonRow6: 
	Bilaga nrRow6: 
	KronorRow6: 
	SpärrRow6: 
	BankkontonRow7: 
	Bilaga nrRow7: 
	KronorRow7: 
	SpärrRow7: 
	BankkontonRow8: 
	Bilaga nrRow8: 
	KronorRow8: 
	SpärrRow8: 
	Summa Bankkontonkontanter: 
	Fastigheter bostadsrätt eller värdepapperRow1: 
	Bilaga nrRow1_2: 
	KronorRow1_2: 
	SpärrRow1_2: 
	Fastigheter bostadsrätt eller värdepapperRow2: 
	Bilaga nrRow2_2: 
	KronorRow2_2: 
	SpärrRow2_2: 
	Fastigheter bostadsrätt eller värdepapperRow3: 
	Bilaga nrRow3_2: 
	KronorRow3_2: 
	SpärrRow3_2: 
	Fastigheter bostadsrätt eller värdepapperRow4: 
	Bilaga nrRow4_2: 
	KronorRow4_2: 
	SpärrRow4_2: 
	Fastigheter bostadsrätt eller värdepapperRow5: 
	Bilaga nrRow5_2: 
	KronorRow5_2: 
	SpärrRow5_2: 
	Fastigheter bostadsrätt eller värdepapperRow6: 
	Bilaga nrRow6_2: 
	KronorRow6_2: 
	SpärrRow6_2: 
	Summa övriga tillgångar: 
	LångivarefordringsägareRow1: 
	Bilaga nrRow1_3: 
	SkulderRow1: 
	LångivarefordringsägareRow2: 
	Bilaga nrRow2_3: 
	SkulderRow2: 
	LångivarefordringsägareRow3: 
	Bilaga nrRow3_3: 
	SkulderRow3: 
	LångivarefordringsägareRow4: 
	Bilaga nrRow4_3: 
	SkulderRow4: 
	LångivarefordringsägareRow5: 
	Bilaga nrRow5_3: 
	SkulderRow5: 
	LångivarefordringsägareRow6: 
	Bilaga nrRow6_3: 
	SkulderRow6: 
	LångivarefordringsägareRow7: 
	Bilaga nrRow7_2: 
	SkulderRow7: 
	Summa skulder: 
	Annat: 
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off


