
Anvisningar för års- och sluträkning 
SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH NORRA DALSLANDS GEMENSAMMA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

Det är viktigt att du lämnar in din årsräkning i tid. Den ska 
vara inlämnad senast:  

1 mars 2017 
 

Överförmyndarnämnden kommer under februari månad 2017 
att erbjuda gode män/förvaltare en utbildning i att fylla i 
redovisningshandlingarna. Information om tid och plats för 
utbildningen kommer att finnas på Åmåls kommuns hemsida. 
Du är även välkommen att kontakta överförmyndarenheten, se 
kontaktuppgifter under övrigt på sida 3. Du kan dessutom ladda 
ner blanketter för utskrift på vår hemsida:  
 

http://www.amal.se/fakta-om-amal/overformyndaren/ 

 Sida 1 – Personuppgifter m.m. 

 

A. Kryssa i en av rutorna för årsräkning eller sluträkning. Det är viktigt att du 
anger tidsperioden.  Rutan för sluträkning används enbart om ditt 
uppdrag har upphört. 
 

B. Fyll i din huvudmans personuppgifter. Om folkbokförings- och 
vistelseadress skiljer sig åt ska du uppge båda adresserna på blanketten. 

 
C. Fyll i dina egna personuppgifter. 
 
D. Viktig information: 

• Samtliga uppgifter ska fyllas i med bläck eller annan beständig skrift 
och du får inte ändra genom att använda tipp-ex eller liknande. 

• Skicka in blanketterna i original. 
• Skicka in bilagorna som kopior. 
• Tänk på att behålla egna kopior av handlingarna. 
• Posta alla handlingarna i ett och samma kuvert. 
• Granskningen underlättas avsevärt om alla verifikat till en specifik 

post häftas ihop, summeras och ges ett bilagenummer till 
redovisningen. 
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http://www.amal.se/fakta-om-amal/overformyndaren/


 Sida 2 – Tillgångar vid periodens början och 
inkomster 

 

 Sida 3 – Tillgångar vid periodens slut och utgifter 

 

E. För in uppgifter om bankmedel från föregående årsräkning eller från 
tillgångsförteckningen som du upprättade om uppdraget påbörjades under 
förra kalenderåret. Var noggrann med att uppge kontoförande bank, 
kontonummer och behållning.  
 

F. Här anges huvudmannens icke-kontanta tillgångar som exempelvis fastighet, 
bostadsrätt, fonder och aktier. Uppgifterna hämtar du från föregående 
årsräkning eller förteckning. 
 

G. Här redovisar du de aktuella inkomsterna för perioden. Inkomsterna ska 
anges till bruttobelopp.  Exempel på inkomster: lön/pension, 
bostadstillägg/bidrag, ränteutdelning, försäljningslikvid för bostad, fastighet 
eller lösöre, arv, gåva och skatteåterbäring.  Om värdepapper har sålts eller 
gett en kontantutdelning ska värdet redovisas som en inkomst. Om 
huvudmannen har lånat ut pengar som har återbetalats ska det beloppet 
också redovisas som en inkomst. 
 

H. Summera beloppen under A och B samt ange totalt belopp här: 
 

 

I. Här ska du ange bankmedel vid periodens slut. Det är viktigt att saldo-
beskedet avser periodens sista dag. Uppgifterna ska styrkas med års- eller 
saldobesked. Var noggrann med att uppge kontoförande bank, konto-
nummer och behållning. Till alla konton utom transaktionskontot ska du 
bifoga underlag som visar att det finns överförmyndarspärr. OBS! bifoga 
specificerat kontoutdrag för det konto som används för att betala 
huvudmannens utgifter. 
 

J. Här anges huvudmannens icke-kontanta tillgångar som exempelvis fastighet, 
bostadsrätt, fonder och aktier. Uppgifterna ska styrkas med saldobesked, 
taxeringsbevis eller liknande handlingar. 
 

K. Här redovisar du de faktiska utgifterna under perioden. Exempel på utgifter: 
Skatt, hyra och övriga boendekostnader, kostnader för vård och omsorg, 
försäkringar, fickpengar m.m. 
 

L. Summera beloppen under C och D samt ange totalt belopp här: 
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 Sida 4 – Eventuella skulder och övriga 
upplysningar 

 

 Redogörelse 

 

 

M. Här fyller du i om huvudmannen har skulder och om dessa har förändrats 
under perioden. 
 

N. Här kan du lämna ytterligare uppgifter om den ekonomiska förvaltningen. 
 

O. Kom ihåg att underteckna blanketten. Om ni är två ställföreträdare som 
delar på uppdraget ska båda skriva under redovisningshandlingen. 
 

 

 
 
 
 

 

 

P. Tillsammans med blanketten Årsräkningen ska du även skicka in blanketten 
Redogörelse för utfört uppdrag. Det är viktigt att blanketten skickas tillbaka 
till överförmyndarnämnden, även om du inte söker arvode eller ersättning 
för ditt uppdrag. 
 
Överförmyndarnämnden är i stort behov av fler gode män/förvaltare. Uppge 
gärna om du är intresserad av fler ärenden så kommer vi att kontakta dig.  
 
Övrigt 
Har du några frågor om års- eller sluträkningen är du välkommen att 
kontakta överförmyndarenheten genom telefon, fax, e-post eller personligt 
besök. telefon: 0532-777 400, Fax 0532-777 401.  Blanketter och information 
finns även att hämta på vår hemsida:  
http://www.amal.se/fakta-om-amal/overformyndaren/ 
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