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Förteckning över tillgångar och skulder

Gode män, förvaltare och förordnade förmyndare ska lämna in en förteckning av huvudmannens/omyndiges 
tillgångar och skulder per förordnandedagen. Den ska vara överförmyndaren tillhanda inom två månader från 
förordnandedagen. 

Legala förmyndare (föräldrar) ska lämna in en förteckning inom en månad från det att barnets tillgångar 
överstigit åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken eller erhållit tillgångar under villkor 
om att förvaltningen av den ska stå under särskild överförmyndarkontroll. 

Huvudman/Omyndig 
För- och efternamn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

Vistelseadress Postnummer Postort 

God man /Förvaltare /Förordnade förmyndare/Legala förmyndare
För- och efternamn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-postadress Telefonnummer 

För- och efternamn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-postadress Telefonnummer 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna förteckning är riktiga. 

Underskrift av god man/förvaltare/förordnade förmyndare/legala förmyndare 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Förteckningen granskad 
utan anmärkning med anmärkning 

Datum och underskrift 

Vid gemensam vårdnad av underårig ska båda vårdnadshavarna skriva under.

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen  
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen samt kommunens egna riktlinjer för 
dataskydd. Personuppgifterna behandlas av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för administration och 
andra åtgärder som behövs vid tillsynsutövning. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på Köpings 
kommun hemsida "Dataskyddsförordningen (GDPR)".   

Överförmyndarnämnden 

med korrigering 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Telefon Fax Postadress  
Köpings kommun 
Överförmyndarkansliet 
731 85  Köping 

Besöksadress 
Barnhemsgatan 2   0221-259 35 

Mån-Tors 
10.00-12.00 

0221-259 36 
Hemsida
www.koping.se/godman

E-post
overformyndarnamnden@koping.se
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Bank och kontonummer Kronor Spärr 

Summa: 

Övriga tillgångar Såsom fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar etc.

Kronor Spärr 

Summa: 

Summa totala tillgångar: 

Skulder 

Fordringsägare Kronor 
Överförmyndar-
nämndens noteringar

Summa: 

Tillgångar och skulder per förordnandedagen 20........-........-........
Tillgångar: 

• Kapital- och räntebesked från banken som styrker saldon.
• Handling som visar:

- Överförmyndarspärr på konton
- Taxeringsvärde på fastighet
- Intyg från bostadsrättsförening
- Värde på fonder, försäkringar och värdepapper
- Skulder

Mer information om hur du fyller i förteckningen finns i handboken på 
koping.se/godman

Till förteckningen ska följande bifogas:

Överförmyndar-
nämndens noteringar

Överförmyndar-
nämndens noteringar
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