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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

Förälders förteckning över omyndigs  
tillgångar och skulder
13 kapitlet 3 § föräldrabalken, 12 kapitlet 9 § 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.

Utskriftsdatum för saldobesked (datum) :  ...........................................................

Omyndig
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

Vistelseadress om annan än ovan Postnummer Postort

E-post Telefonnummer

Förmyndare 1 (om två vårdnadshavare ska båda anges)
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer

Förmyndare 2
Namn Personnummer

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer

Anvisningar
Om omyndigs tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp inträder överförmyndarkontrollerad förvaltning, vilket bland 
annat innebär en skyldighet för föräldrarna att redovisa den omyndiges egendom.
Föräldrar är (enligt 13 kap. § 3 föräldrabalken) skyldiga att lämna en förteckning över den omyndiges egendom till över-
förmyndaren 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 överför-
myndarkontroll.
Om överförmyndaren får uppgift som tyder på att barnet kan ha tillgångar över åtta basbelopp kan överförmyndaren 
även förelägga föräldrarna att lämna en förteckning eller på annat sätt redovisa den omyndiges egendom.
Underlag som ska bifogas
Saldobesked från bank eller annat kreditinstitut och övriga underlag som styrker lämnade uppgifter ska bifogas.
Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp ska värdet, om möjligt, anges per det datum då tillgångarna översteg detta.
Vid anmodan från överförmyndaren gäller utskriftsdatum som värdedatum om inte annat anges. 
Notera att barnets samtliga tillgångar ska redovisas!
Räcker inte raderna, bifoga lösblad.

Förteckning skickas in:
 - senast en månad efter det att den omyndiges tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp.
 - då egendom tillfallit den omyndige med villkor om särskild överförmyndarkontroll.
 - på begäran av överförmyndaren.
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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

Signatur (om två vårdnadshavare ska båda skriva under)

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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