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Ale kommun, Överförmyndarnämnden Organisationsnummer Telefon E-post Webb 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 overformyndare@ale.se www.ale.se

Förteckning över tillgångar och skulder
14 kapitlet 1 § föräldrabalken
12 kapitlet 9 § stycke 2 föräldrabalken

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Dagen för förordnandet (datum):  ..........................................................................

Huvudman/omyndig
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

Vistelseadress om annan än ovan Postnummer Postort

E-post Telefonnummer

Ställföreträdare 1
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer

Ställföreträdare 2
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer

Anvisningar
Tillgångar
Banktillgodohavande och värdepapper (fonder, aktier och försäkringar) ska anges per datum från och med vilket förord-
nandet gäller. Ange bankens namn samt kontonummer. Saldobesked ska medskickas.
Aktieslag, fondnamn och antalsuppgift ska framgå av specifikation. Marknadsvärdet ska anges.
Taxeringsvärde för fastighet eller förmögenhetsvärde på bostadsrätt kan vara av annat datum under innevarande år,  
bara detta anges.
Du får ha ett ospärrat konto för löpande utgifter. Detta konto får ej överstiga 25 000 kr. Glöm ej att ”överförmyndar-
spärra” övriga bankmedel.
Skulder
Skulder anges med varje fordringsägare för sig, även om det är samma inkassoföretag. Större skulder redovisas per 
förordnandedag, till exempel långfristiga banklån. Mindre skuldbelopp redovisas och verifieras med senaste räkning, 
inkassokrav eller liknande. Skuldränta noteras inte i förteckningen. Den tas med i årsräkningen.
Räcker inte raderna, bifoga lösblad.

Förteckning för vuxna och personer med särskilt förordnad förmyndare inges inom två månader från förordnandedagen.
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Ale kommun, Överförmyndarnämnden Organisationsnummer Telefon E-post Webb 
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 overformyndare@ale.se www.ale.se

Tillgångar (saldobesked bifogas)
Tillgångar Kronor Överförmyndarnämndens  

anteckningar

Summa tillgångar

Skulder (underlag bifogas)
Skulder Kronor Överförmyndarnämndens  

anteckningar

Summa skulder

Lösöre (ange typ och värde)
Typ Värde Överförmyndarnämndens  

anteckningar

Summa

Fastigheter (ange fastighetsbeteckning, bifoga taxeringsbeslut)
Fastighetsbeteckning Värde Överförmyndarnämndens  

anteckningar

Summa

Signatur

Härmed intygas på heder och samvete att de lämnade uppgifterna är riktiga.
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Granskning har skett:   Utan anmärkning   Med anmärkning   Utan anmärkning med korrigering

Anmärkning

Datum och handläggare
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