
   

  

   

  

  

VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

INFORMERAR 

INVENTERING AV BANKFACK 
 

 

En god man eller förvaltare (ställföreträdare) som har uppdraget att förvalta 

egendom skall inom två månader från det han eller hon tillträtt sitt uppdrag 

lämna in en tillgångsförteckning till överförmyndarnämnden. Har huvud-

mannen ett bankfack kan det vara nödvändigt för ställföreträdaren att göra 

en inventering av bankfacket. Om det är möjligt bör ställföreträdaren och 

huvudmannen göra inventeringen tillsammans. Om det inte är möjligt skall 

en sådan inventering göras tillsammans med bankpersonal.  

 

1. Samtycke 

Utgångspunkten är att god man måste ha huvudmannens samtycke till bank-

facksinventeringen. Om denne motsätter sig detta får inventeringen inte ge-

nomföras. Om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge nå-

got samtycke får inventeringen ändå genomföras. Banken fordrar i sådana 

fall att ett läkarintyg eller motsvarande handling utfärdad av exempelvis 

vård- eller omsorgspersonal där det framgår att samtycke inte kan erhållas 

ifrån den enskilde. Inventering av bankfack sker utan samtycke från över-

förmyndarnämnden.  

 

En förvaltare med uppdraget att förvalta all egendom har rätt att ensam be-

söka bankfacket utan samtycke från huvudmannen.  

 

2. Kontanter 

Huvudmannens tillgångar ska vara placerade så att de ger skälig avkastning. 

Det innebär för det fall det finns kontanter i bankfacket att dessa bör place-

ras på sätt att de ger avkastning. Det kan handla om att sätta in pengarna på 

ett räntebärande bankkonto eller att placera dem i värdepapper. Diskutera 

med bankpersonalen om vad som kan vara en lämplig placering.  

 

3. Värdeföremål 

Smycken, ädelstenar och liknande bör ligga kvar i bankfacket om det inte är 

aktuellt att sälja dem. Kan huvudmannen inte ge sitt godkännande till en 

försäljning bör ställföreträdaren noggrant överväga om en försäljning är 

nödvändig, då dessa tillhörigheter kan vara värdefulla inte bara rent ekono-

miskt, utan även ha ett stort affektionsvärde.  

 

4. Testamente 

Det kan vara en fördel för ställföreträdaren att ha kännedom om vem som 

skall ärva huvudmannen och det finns inte något som hindrar att ställföre-

trädare tar del av innehållet i ett testamente som ligger öppet. Ett förseglat 

testamente bör däremot inte brytas utan huvudmannens uttryckliga sam-

tycke.   
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Besöksadress: Sundsgatan 29 

462 85 VÄNERSBORG 

Telefon: 0521-72 10 74 

overformyndar@vanersborg.se 
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