
TILLGÅNGSFÖRTECKNING 
VID UPPDRAGETS BÖRJAN 

FÖRÄLDRABALKEN 14 KAP 1 §/ 13 KAP 3 § 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Akt:   Dnr: 

1(3) 

  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 för underårigs tillgångar enligt Föräldrabalken 13 kap 3 §: 
” Inom en månad efter det att värdet på en omyndigs tillgångar överstigit det belopp som anges i 2 § 
första stycket skall föräldrarna ge in en förteckning över den omyndiges egendom till 
överförmyndaren.” 

Tillgångsförteckning inlämnad av: 

 God man    Förvaltare    Förmyndare   Särskild förordnad förmyndare 

Tillgångsförteckningen är från förordnandedatum eller det datum då den underåriges tillgångar 

överstag 8 prisbasbelopp: __________________________________(åååå-mm-dd) 

Huvudman/Omyndig 
För- och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress

God man/förvaltare/förmyndare/särskilt förordnad förmyndare 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer och postort 

Telefonnummer/Mobil 

E-postadress

Underskrift ställföreträdare 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga 

Datum Underskrift ställföreträdare 

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 

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 
Lånegivare Bilaga nr Skulder  Överförmyndarnoteringar 

Summa skulder: Kronor
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Handlingar som bifogas tillgångsförteckningen: 

□ Kontosamanställning/kontoutdrag

□ Taxeringsbevis

□ Utdrag från Kronofogden

□ Annat__________________________________________________________

Överförmyndarnämndens anteckningar 
Redovisningen granskad: 

 Utan anmärkning  Med anmärkning: 

  Vidtagen korrigering: 

  Meddelande om åtgärd: 
Granskarens namnteckning och datum 
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