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Förteckning skickas in:

– senast en månad efter det att den omyndiges tillgångar översteg 8 prisbasbelopp.

– då egendom tillfallit den omyndige med villkor om särskild överförmyndarkontroll.

– på begäran av överförmyndaren.

Omyndig
Personnummer Namn

Folkbokföringsadress Postnummer Postadress

Vistelseadress Telefonnummer

Förmyndare (om båda föräldrar är vårdnadshavare är båda även förmyndare och ska anges här)
Personnummer Namn

Folkbokföringsadress Postnummer Postadress

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Personnummer Namn

Folkbokföringsadress Postnummer Postadress

Telefon dagtid Mobiltelefon E-post

Tillgångar (enligt specifikation på sidan 2)

Skulder (enligt specifikation på sidan 2)

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete
Ort och datum ÅÅÅÅ-MM-DD Förmyndares/nas namnteckning

Granskad □ utan anmärkning □ med anmärkning □  utan anmärkning, men med
korrigeringar

Anmärkning

Göteborg den: Handläggare

Förteckning från föräldrar över 
omyndigs tillgångar och skulder 

Överförmyndarenheten

Diarienummer

Handlingsnummer

Värdedag: 

20      – –       

Summa

Summa

ÖF:s anteckningarKronor
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Överförmyndarenheten 
Demokrati och medborgarservice 
Postadress: Box 2385, 403 16 Göteborg 
Besöksadress: Ekelundsgatan 1, Göteborg 
Telefonnummer: 031-365 00 00 
E-post: overformyndaren@goteborg.se 
Hemsida: www.goteborg.se/overformyndaren

Tillgångar (saldobesked ska bifogas)

Skulder (underlag ska bifogas)

Bankkonto (ange bank och kontonummer)

Bankkonto (ange bank och kontonummer)

Bankkonto (ange bank och kontonummer)

Bankkonto (ange bank och kontonummer)

Fonder (marknadsvärde)

Fonder (marknadsvärde)

Fonder (marknadsvärde)

Värdepapper (marknadsvärde)

Värdepapper (marknadsvärde)

Kapitalförsäkringar

Fastighet/er (taxeringsvärde)

Bostadsrätt (enligt utdrag från lägenhetsförteckning)      Finns □
Övriga tillgångar (specificeras i bilaga)

Summa – förs över till sida 1

Summa – förs över till sida 1

ÖF:s anteckningar

ÖF:s anteckningar

Anvisningar
Om en omyndigs tillgångar överstiger åtta prisbasbe-
lopp inträder en så kallad överförmyndarkontrollerad 
förvaltning, vilket bland annat innebär en skyldighet 
för föräldrarna att redovisa den omyndiges egendom.

Föräldrar är (enligt 13 kap. § 3 föräldrabalken) skyl-
diga att lämna en förteckning över den omyndiges 
egendom till överförmyndaren inom en månad efter 
det att värdet av den omyndiges tillgångar överstiger 
åtta prisbasbelopp. Föräldrar är även skyldiga att 
lämna en förteckning om den omyndige fått egendom 
med villkor om särskild överförmyndarkontroll.

Om överförmyndaren får uppgift som tyder på att en 
omyndig har tillgångar överstigande åtta basbelopp 
kan överförmyndaren även förelägga föräldrarna att 

lämna en förteckning över eller på annat sätt redovisa 
den omyndiges egendom. Sådant föreläggande kan 
förenas med vite för det fall förteckning inte skickas in.

Underlag som ska bifogas

Värden på den omyndiges tillgångar och skulder ska  
så långt det är möjligt anges per det datum då den 
omyndiges tillgångar översteg åtta prisbasbelopp.  
Saldobesked från bank eller annat kreditinstitut, un-
derlag som styrker ägande av fastighet eller bostads-
rätt och underlag från fordringsägare som styrker 
skulder ska bifogas förteckningen.

Fond- och aktienamn samt antal och andelar ska 
framgå av underlaget från bank eller annat kredit-
institut.
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