
Förteckning över egendom 
Förteckningen ska lämnas in inom två månader efter 
förordnadedatum   

Besök Postadress Telefon Internet 
Turebergshuset 
Turebergs torg 1 

Överförmyndaravdelningen 
Sollentuna kommun  

08-579 217 20 www.sollentuna.se 

191 86 Sollentuna 

Huvudman 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

Vistelseadress (om annan än folkbokföringsadressen) Postnummer Postort 

E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer 

Ställföreträdare 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postort 

E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer 

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

Underskrifter 
Ort och datum Ställföreträdarens underskrift 

 Överförmyndarnämndens anteckningar 

Förteckningen granskad: ☐ med anmärkning ☐ utan anmärkning Beslutsdatum 

Plats för överförmyndarnämndens anteckningar Underskrift 

Namnförtydligande 

Du vet väl om att du kan lämna in 
din förteckning digitalt? Logga in på 
vår e-tjänst: 
https://stf-sollentuna.provisum.se 



Tillgångar på bankkonton per förordnandedagen 
Ange behållningen per den dag då du förordnandes som god man/förvaltare. Detta datum framgår av tingsrättens beslut eller av överförmyndarnämndens 
registerutdrag. 
Bank Kontonummer Kronor Spärr Bilaga  

     

     

     

     

     

     

 

Summa tillgångar på bankkonton  

 

Övriga tillgångar per förordnandedagen 
(till exempel aktier, fastigheter, fonder och andra värdepapper) 

Typ av tillgång Andelar/antal Kronor Spärr Bilaga  

     

     

     

     

     

     

 

Summa övriga tillgångar   

 

Skulder per förordnandedagen 
Långivare Kronor Bilaga  

   

   

   

 

Summa skulder  

 

Övriga upplysningar 
 
 
 
 
 

 
Tillgångar på bank ska styrkas med kontoutdrag eller kapital- och räntebesked som utvisar behållningen på kontot. 
Värdepapper (fonder, aktier och obligationer) ska styrkas med kapital- och räntebesked som anger dagskurs och antalet 
aktier eller andelar. Fastigheters värde ska anges enligt taxeringsvärdet.  Bostadsrätter anges med uppskattat 
marknadsvärde. Lösöre behöver inte tas med i förteckningen. 
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