
Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB

FÖRTECKNING 
Huvudmannens/den omyndiges 

tillgångar och skulder 

Huvudman/den underårige
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnr och postort 

Folkbokföringskommun 

God man/förvaltare/förmyndare
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnr och postort 

Folkbokföringskommun Tel nr, bostad Tel nr, arbete 

E-post

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnr och postort 

Folkbokföringskommun Tel nr, bostad Tel nr, arbete 

E-post

God man/förvaltare/förordnad förmyndare
Datum då uppdraget började, den dag tingsrätten/överförmyndaren förordnade (se ditt registerutdrag) 

God man/förvaltare/förmyndares namnteckning 
Härmed intygas på heder och samvete att uppgifterna som lämnats i förteckningen är 
riktiga och att inget är utelämnat med vilja. 

(Har föräldrarna gemensam vårdnad eller finns två förordnade förmyndare, ska båda 
skriva under.) Förteckningen granskad 

(fylls i av överförmyndarhandläggare) 

Ort och datum Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning Namnteckning Handläggarens namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande Handläggarens namnförtydligande 



Blankettutgivare: Infosoc Rättsdata AB

Tillgångar (per förordnandedag, se nedan) 
Bankkonton/kontanter  
(Redovisa utan ränta – bifoga saldobesked från bank på 
samtliga konton) Kronor Bilaga nr Överförmyndarens anteckningar 

Summa: 

Övriga tillgångar 
Värdepapper, fonder, fastighet & bostadsrätt etc. Kronor Bilaga nr Överförmyndarens anteckningar 

Summa: 

Skulder 
Redovisas var för sig, bifoga underlag på samtliga skulder Kronor Bilaga nr Överförmyndarens anteckningar 

Summa: 

Särskilda upplysningar 

OBS
- Om du är god man/förvaltare/förordnad förmyndare, se ditt registerutdrag för förordnandedag.
- Finns överförmyndarspärr ska detta framkomma i saldobeskedet.
- Värdehandlingar som registreras på ett VP‐konto enligt Aktiekontolagen, ska ha överförmyndarspärr.
- Tillgångar ska styrkas med bevis från bank, gåvo- eller lagfartsbevis m m.
- Vad gäller aktier, fonder och liknande ska antalet andelar tas upp i förteckningen.
- Fastighet ska anges till sitt taxeringsvärde.
- Obelånade pantbrev ska anmärkas.
- Under särskilda upplysningar kan bland annat noteras tillgångar som står under annans förvaltning.
- Skulder ska styrkas med kopior på revers, lånebrev m m.



Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren/nämnden för administration 
och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Du har rätt att en gång per kalenderår efter 
skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av 
överförmyndaren. Överförmyndaren/nämnden är skyldig att omgående rätta felaktigheter och missvisande 
uppgifter. Huvudmannen och hans/hennes närmaste har alltid rätt enligt föräldrabalken 16 kap 7 § att ta 
del av de handlingar hos överförmyndaren/nämnden som rör ställföreträdarskapet. Allmänheten har med 
stöd av tryckfrihetsförordningen rätt att få information om dina personuppgifter enligt 
offentlighetsprincipen. 
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