
 

  
  

 941 85 Piteå 
 Tfn 0911-69 61 85 
       0911-69 61 89 
                       0911-69 61 97 

 

Förteckning över egendom 
 

 

Förordnandedag ………………..……………………. 
 

 

Huvudman ……………..………………………………………………………………………………… 
 

Vistelseadress …………………………………………………………………………………..………… 
 

Personnummer  …………………………………………………………………………………………… 

 

Förvaltare     God man     
 

Förvaltare/god man ………………………..…………………………………………………………..… 
 

Postadress ……………………………………………………………………………………………….… 
 

Telefon hem/mobil ..……………………………………….. e-post….…………………………………… 

 
 

Bank ……………………………… konto nr ………………………. = …………………….kr 
 

……………………………………. konto nr …..…………………… = …………………….kr 
 

……………………………………. konto nr ………………………. = …………………….kr 
 

Värdepapper  (kursvärde) ………………………………………………… = …………………….kr 
 

……………………………………………………………………………. = …………………….kr 
 

…………………………………………………………………………….. = …………………….kr 
 

Fast egendom  (tax.värde) ………………………………………………… = …………………….kr 
 

Övrigt (bil, husvagn, båt el.dyl) .………………………………………….. = ________________ kr 
 

     Summa ………………………kr 
 

Skulder 
 

Namn på långivare ………………………………………………………… = …………………….kr 
 

…………………………………………………………………………….. = ________________ kr 
 

     Summa ………………………kr 

 

     Observera! 

 Förteckningen avser dag för förordnandet. 

 Bankmedel ska styrkas med saldobesked från bank. Likaså ska innehav av värdepapper styrkas. Ingår 

fast egendom bland tillgångarna ska äganderätten styrkas med lagfartsbevis. 

 Skulder ska styrkas med besked från kreditgivaren. 

 När föräldrar har gemensam vårdnad om barnet ska båda underteckna förteckningen. 
  
 

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete. 

 

…………………………………………….. 

Ort och datum   Granskad 

 

…………………………………………….. …………………………………………………… 

Förmyndare, förvaltare, god man  Datum         Namnteckning 

 

 



 

 

Instruktioner för god man, förvaltare och förordnade  

förmyndare vid upprättande av förteckning 
 

 

God man, förvaltares och förordade förmyndares förvaltning 
 

Förteckning 

 Efter tingsrättens beslut ska gode mannen/förvaltaren upprätta en förteckning över de till- 

gångar och skulder huvudmannen har på dagen för förordnandet, förordnandedagen står på 

registerutdraget. Förteckningen ska också innehålla fullständiga uppgifter om gode 

mannens/förvaltarens och huvudmannens namn, adress, personnummer och telefon. 

 Förteckningen ska lämnas in till överförmyndarnämnden inom två månader från förordnande- 

dagen. 

 Förteckningen ska anges på heder och samvete. 
 

 

Förteckningens innehåll 

 Äger huvudmannen bankmedel ska uppgift lämnas om såväl bankens namn som konto- 

nummer och saldon på kontona. 

 Värdepapper ska tas upp till marknadsvärde. 

 Fastighet has upp till sitt taxeringsvärde, ange fastighetsbeteckning. 

 Lösören behöver inte anges med värde om det inte är fråga om antikviteter, konst, bil,  

husvagn, båt eller liknande. 

 Skulder ska anges med dels belopp och styrkas med besked från kreditgivaredels namn  

på långivare. 

 Äger huvudmannen tillgångar som inte förvaltas av gode mannen/förvaltaren ska detta  

anges i förteckningen. 
 

 

Åtgärder i samband med avlämnande av förteckning 

 Har huvudmannen erhållit tillgångar på grund av giftorätt, arv, testamente eller gåva ska  

gode mannen/förvaltaren bifoga bestyrkt kopia av bodelnings- eller skifteshandling, testa- 

mente eller gåvobrev. 

 Banktillgodohavanden ska styrkas med kontoutdrag från bank. 

 Bankkonton som inte används för huvudmannens löpande inkomster och utgifter ska förses  

med sk överförmyndarspärr. 

 Spärr innebär att gode mannen/förvaltaren inte kan lyfta innestående medel utan överför-

myndarnämndens tillstånd. 

 På det konto som gode mannen/förvaltaren har tillgång till (det så kallade ”disponibla kontot”)  

ska det högst finnas ½ basbelopp, 21.400 kr för år 2011, efter att räkningarna är betalda. 


