
 
Förteckning över tillgångar och skulder 

för huvudmän/omyndiga 

 

 

 

Besök Postadress Telefon  Internet 

Alceahuset, Hackstavägen 22 

Åkersberga 

Österåkers kommun 

184 86 Åkersberga  

08-540 810 00 overformyndaren@osteraker.se 

www.osteraker.se 

 

 

Huvudman/omyndig 

Namn 

 

Personnummer 

 

Folkbokföringsadress 

 

Postnummer 

 

Postort 

 

Vistelseadress (om annan än folkbokföringsadress) 

 

Postnummer 

 

Postort 

 

E-postadress 

 

Telefon 

 

God man/förvaltare/förmyndare 

Namn 

 

Personnummer 

 

Gatuadress 

 

Postnummer 

 

Postort 

 

E-postadress 

 

Hemtelefon 

 

Mobiltelefon 

 

Förmyndare (om det finns två förmyndare för omyndigt barn ska bägge skriva på) 

Namn 

 

Personnummer 

 

Gatuadress 

 

Postnummer 

 

Postort 

 

E-postadress 

 

Hemtelefon 

 

Mobiltelefon 

 

 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i förteckningen är riktiga 

 

_______________________________________ _______________________________________ 

Ort och datum    Underskrift  

 

_______________________________________ _______________________________________ 

Ort och datum    Underskrift  

 

Överförmyndarens anteckningar (fylls i av Överförmyndaren) 

Redovisningen granskad: ☐utan anmärkning  ☐med anmärkning ☐efter korrigering 

Ev. anmärkning 

 

 

Datum 

 

 

 

Underskrift 

 

 



 

2 

 

Tillgångar på bankkonton och kontanter per förordnandedagen 

Ange tillgångarnas värde per den dagen då du blev förordnad som god man/förvaltare eller den dagen då omyndigs tillgångar kom att 
överstiga 8 prisbasbelopp. 

Förteckning vad avser omyndigs tillgångar skall upprättas per den dag då barnets tillgångar kom att överstiga värdegränsen åtta prisbasbelopp. 
Eftersom det är svårt att fastställa exakt när detta skett kan ni därför själva välja en lämplig dag. Det viktiga är att ni väljer samma dag för 
värderingen av samtliga tillgångar. 

Bank Kontonummer Spärr Kronor Bilaga ÖFs not 

      

      

      

      

      

      

      

Summa tillgångar  

Värdepapper, fastigheter m.m. 
Typ av tillgång Andelar/antal Spärr Kronor Bilaga ÖFs not 

      

      

      

      

      

      

      

Summa värdepapper, fastigheter, m.m.  

Skulder per förordnadedagen 
Långivare Skuld kronor Bilaga ÖFs not 

    

    

    

    

    

    

    

Summa skulder  

 

Nedanstående handlingar ska i förekommande fall bifogas förteckningen 

 

Bankkonton: Saldobesked från bank som styrker behållningen per förordnandedagen. Besked från bank, 
kreditmarknadsföretag eller försäkringsbolag som visar att alla konton (utom ett för löpande utgifter) är spärrade för 
uttag utan Överförmyndarens samtycke. Detta gäller som huvudregel inte för föräldrar som är förmyndare.  

Fastigheter eller tomträtt: Lagfartsbevis, fastigheten tas upp till taxeringsvärdet.  

Bostadsrätter: Bevis om äganderättsförhållandet 

Obelånade pantbrev: Om sådana finns ska detta särskilt anges. 

Skulder: Skulder ska styrkas med kopia av revers eller andra lånehandlingar. 

Särskild förvaltning: Tillgångar som står under särskild förvaltning tas upp på särskild bilaga. Detsamma gäller om 
det finns tillgångar som en omyndig själv får förvalta. 
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