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Så fyller du i förteckningsblanketten 

 

Din första redovisning till överförmyndarenheten är att upprätta en förteckning över 

huvudmannens egendom. Förteckningen ska lämnas till överförmyndarenheten senast två 

månader från det att du blev förordnad som ställföreträdare. 

 

Huvudman  

Du fyller i huvudmannens namn, personnummer och telefon till huvudmannens bostad 

samt huvudmannens vistelseadress. Det är till exempel sjukhemmet, gruppbostad, sjukhus 

etc. Uppge gärna huvudmannens e-postadress om den är känd för dig. 

 

God man/förvaltare 

Här ska du fylla i dina uppgifter om namn, adress, e-post och telefon. Det är angeläget att 

du uppger din e-postadress då vi skickar ut information med e-post och ofta tar kontakt på 

det sättet. 

 

Förordnandedag 

Din förordnandedag framgår av registerutdraget. Du ska redovisa värdet av tillgångar och 

skulder per denna dag. Det är alltså inte tillräckligt att ta sista årsbeskedet eller liknande från 

banken. Ofta är det nödvändigt att be banken ta fram ett särskilt kontobesked. Detsamma 

gäller eventuella aktiekurser, med mera.  

 

Tillgångar  

Tillgångar är kontanter, bankmedel, aktier, obligationer, fastigheter, bostadsrättslägenheter, 

etc. All egendom av värde ska förtecknas. Här nedan får du råd om hur olika slag av 

egendom ska anges. Det bör påpekas att dessa råd gäller om din huvudman inte vill något 
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annat. Godmanskapet bygger ju på att huvudmannen ger sitt samtycke till de åtgärder som 

du som god man vidtar. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke gäller råden.  

 

Kontanter 

Kontanter ska tas om hand och sättas in på bankkonto i huvudmannens namn.  

 

Bankmedel  

Du ska ange bankens namn, kontonummer och innestående belopp (saldo) per 

förordnandedagen. Beloppet skall vara exklusive upplupen ränta. Räntan redovisas istället 

som inkomst i nästa årsräkning. Du behöver inte ta upp ören, det blir tydligare med hela 

krontal. Du skall styrka saldona med kontobesked från banken. Det skall tydligt framgå att 

kontot är överförmyndarspärrat. Huvudmannens alla bankkonton utom ett ska förses med 

överförmyndarspärr. Du disponerar det bankkonto som inte är spärrat, till exempel 

servicekonto eller personkonto för löpande utgifter. Saldot på det kontot bör inte överstiga 

mer än 25 000 kr. Huvudmannen ska inte använda det bankkonto som gode mannen 

disponerar över utan huvudmannen ska ett eget egnamedelskonto. Behöver du använda 

medel som står på spärrat konto får du ansöka om det hos överförmyndarenheten.  

Länk till ansökan? 

Bankkonton ska stå i huvudmannens namn. Du får under inga omständigheter ha flera 

huvudmäns pengar på samma konto. Om större belopp står på allkonto eller liknande bör 

de placeras på konton med bättre avkastning.  

 

Bankfack 

Om Din huvudman har ett bankfack är det ofta nödvändigt att inventera bankfacket. Det 

lämpliga är att du tillsammans med en representant från banken förtecknar vad som finns i 

bankfacket. Kontanter ska sättas in på ett spärrat bankkonto. I övrigt saknas det ofta 

anledning att ta något ur bankfacket. Om det finns ett testamente kan det ha betydelse om 

du skall avveckla huvudmannens lägenhet. Det ger upplysning om vilka anhöriga du bör ta 

kontakt med. Om testamentet ligger i ett förseglat kuvert med uppgift om att det får öppnas 

först när huvudmannen avlidit ger inte godmanskapet rätt att bryta förseglingen.  

För eventuella frågor eller oklarheter runt ditt uppdrag kontakta överförmyndarenheten på 

telefon 08-718 92 12 eller e-post overformyndaren@nacka.se  
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