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Kommunstyrelseförvaltningen
Överförmyndarenheten
Årsräkning för tiden ____________________
Överförmyndarenheten
871 80 Härnösand
0611 - 34 80 00
overformyndarenheten@harnosand.se

Sluträkning för tiden ____________________

Myndling
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer, postadress

Vistelseadress

Postnummer, postadress

God man

SFV - Särskilt förordnad vårdnadshavare

Namn

Personnummer

Gatuadress

Telefon dagtid

Postnummer, postadress

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

E-postadress

Härmed intygar jag på heder och samvete att de uppgifter som lämnats är riktiga.

Ort

Datum

Underskrift god man/SFV

Överförmyndare
Redovisningen granskad

□ utan anmärkning
Anmärkning

Datum och underskrift

□ med vidtagen korrigering

□ med anmärkning
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TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per det datum myndlingen har fått uppehållstillstånd
Här redovisar myndlingens tillgångar, både kontanter och konto(n) vid årets start (1/1). Om myndlingen fått uppehållstillstånd under
året så är det detta datum du utgår från. Kom ihåg att ange samtliga konton förutom eventuellt "fickpengskonto". Se separat ruta.

Bankkonton och kontanter

Spärr Kronor

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter

A

Öf:s anteckn.

0

Myndlingens eget fickpengskonto/ kontanter den 1 januari eller per det datum myndling fått uppehållstillstånd
Kronor

Här redovisar du summan på myndlingens eventuella "fickpengskonto" el. kontanter.

Öf:s anteckn.

0

Summa

INKOMSTER FÖRE SKATT
Ange alla inkomster, ackumulerat, som myndlingen haft för perioden (dock ej pengar som myndling fått utbetalt till sitt
fickpengskonto typ "Swish" eller egen lön för ex. sommarjobb).

Kronor

CSN
Försäkringskassan
Socialförvaltning
Övriga inkomster

Summa inkomster

B 0

Här summerar du summan A (tillgångar) med summan B (inkomster).
Summa tillgångar på konton och inkomster

A+B = 0

Öf:s anteckn.

3

UTGIFTER UNDER PERIODEN
Här redovisar du samtliga utgifter som myndlingen haft under perioden. Pengar som du fört över till myndlingens
fickpengskonto/kvitterat ut kontanter är en utgift. Myndlingens egna köp från fickpengskonto/kontanter redovisas inte.
Poster kan med fördel kategoriseras ex. "Kläder", "Till fickpeng" etc. Kronor

Summa utgifter

Öf:s anteckn.

C 0

TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER eller när uppdraget upphörde.
Myndlingens samtliga tillgångar ska redovisas. "Fickpengskonto" redovisas separat enligt ruta nedan.
Bankkonton, kontanter
Spärr Kronor
Öf:s anteckn.

Summa tillgångar på bankkonton, kontanter

D

0

Myndlingens eget "fickpengskonto" 31 december eller när uppdraget upphörde
Här redovisar du suman på myndlingens eventuella "fickpengskonto".

Kronor

Summa

0

Här summerar du summan C (tillgångar) med summan D (utgifter
Summa utgifter och tillgångar på konton

C+D =

Om redovisningen är riktig ska summa A+B vara lika med summan C+D.

Redovisa skulder på sista sidan av blanketten.

Öf:s anteckn.
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SKULDER
Som god man eller SFV är det inte förenligt med gällande lagstiftning att skuldsätta sin myndling. Om så ändock skett
eller om myndling skuldsatt sig själv ska detta redovisas här.
Långivare

Skulder 1

Skulder 2

Summa

0

0

Bilaga nr Förändringar +/ -

0

1. Skulder vid årets början eller när uppdraget påbörjades.
2. Skulder vid årets slut eller när uppdraget upphörde.
ÖVRIG INFORMATION

Underlag från bank m.m.
Bankmedel ska specificeras med angivnade av bank och kontonummer. Bifoga kontoutdrag för hela perioden som
redovisningen avser. Detta gäller även konton som är knutna till ICA-banken.
Verfikat/kvitton
Större inköp styrks med kvitto. Kontanter som överlämnats till myndlingen eller annan styrks med kvittens.
Familjehem
Även om myndlingen bor i ett familjehem så bär gode mannen ansvaret för dennes ekonomi. Det innebär att gode
mannen måste ha god insyn för att kunna säkerställa att myndlingens pengar kommer denne tillgodo. Om familjehemmet
handhar barnets dagliga ekonomi, och gode mannen därav har svårt att redovisa egendomen, så ska gode mannen
på blanketten "Redogörelse" intyga att myndlingens medel går till dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.

