
 
 

Alingsås kommun 
Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum 
Epost: overformyndarsamverkan@alingsas.se 

Postadress: 441 81 Alingsås 
Besöksadress: Stora Torget 1 
Telefon: 0322-616160 alingsas.se 

 

AL
IN

G
SÅ

S 
O

C
 L

ER
U

M
S 

Ö
FS

, V
 1

.0
, 2

02
1-

10
-0

1 
   

 

 

1 (2) 

 
Tillgångsförteckning till 
överförmyndarnämnden 
Förteckning över tillgångar och skulder enligt föräldrabalken 13 kap 3 § 
eller enligt 14 kap 1 § 

Huvudman/omyndigt barn 
Namn Personnummer 

            
Folkbokföringsadress Postnummer Ort 

                  
 
Ställföreträdare (god man/förvaltare/förmyndare) 

Namn Personnummer 

            
Gatuadress Postnummer Ort 

                  
Telefonnummer E-postadress 

            
 

Namn Personnummer 

            
Gatuadress Postnummer Ort 

                  
Telefonnummer E-postadress 

            
 
Tillgångsförteckningen gäller (FB = Föräldrabalken) 

  God man, förvaltare eller förordnad förmyndare 
FB 14 kap 1 § 

 Föräldraförvaltning  
FB 13 kap 3 § 

 

Underskrift ställföreträdare 1 Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga 
och såvitt jag känner till fullständiga 
Datum Underskrift Namnförtydligande 

                  

Underskrift ställföreträdare 2 Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga 
och såvitt jag känner till fullständiga  
Datum Underskrift Namnförtydligande 

                  
 

Blanketten skickas till 
 Alingsås kommun 
Överförmyndarsamverkan  
441 81 ALINGSÅS  

Överförmyndarens anteckningar                                           Förteckningen granskad:  Utan anmärkning    Med anmärkning 
 
 
Handläggarens underskrift Datum 

  
  



 

TILLGÅNGSFÖRTECKNING 
 

2 (2) 

 
 
 

Avser datum:                                                                     ange det datum som framgår av tingsrättens eller överförmyndarens beslut 

Tillgångar varje post styrks med relevant underlag som utdrag från bank, utdrag från fastighetsregistret, kopia av deklaration med mera 
1. Bankkonton. Bifoga kapital- och räntebesked från varje bank. 

Bankkonto (ange bank och fullständigt kontonummer)               
 

Behållning Bilaga nr Överförmyndarens 
anteckningar 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Summa bankkonton         

 
2. Värdepapper. Bifoga underlag.  

Typ av tillgång (ange bank/institut och fullständigt kontonummer) Andelar/antal och värde Bilaga nr Överförmyndarens 
anteckningar 

                   

                   

                   

                   

                   

Summa värdepapper         

 
3. Fastighets-/bostadsrättsinnehav och lös egendom av betydande värde 

Fastighetsbeteckning/bostadsrättens nummer/typ av tillgång Värde Bilaga nr Överförmyndarens 
anteckningar 

                   

                   

                   

                   
 

Skulder varje post styrks med relevant underlag som utdrag från bank, kopia på revers, utdrag från Kronofogden med mera 
Långivare/typ av skuld Skuld Bilaga nr Överförmyndarens 

anteckningar 

                   

                   

                   

                   

                   

Summa skulder         
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