
 

 

 

 

 

Post: Vimmerby kommun, Överförmyndare i samverkan, 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: ovis@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  

Att tänka på: 

- Årsräkning/sluträkning fylls i med kulspetspenna, adressuppgifter ska fyllas i och undertecknas på heder och 

samvete. 

- Om din huvudman är avliden ska du lämna in en sluträkning samt namn och adress på personen som  har hand om 

dödsbo. 

- Redovisningen görs för den del av året som du har varit god man/förvaltare/förmyndare. 

- Ingående saldo ska stämma med utgående saldo i föregående redovisning (eller startdatum på förteckning). 

- Inkomsterna ska redovisas brutto (före skatt). 

- Bifoga ifylld månadsuppföljning för att underlätta redovisning och granskning. 

- Du ska vara beredd på att kunna lämna in underlag och förklaringar på allt du gjort som ställföreträdare om 

överförmyndaren begär det. 

- Utgå från kontoutdragen när du fyller i blanketten. Du ska fylla i de inkomster och utgifter som skett på 

transaktionskontot dvs. det konto som används för löpande utgifter och inkomster. 

- Skicka in alla relevanta underlag för din årsredovisning 

- Transaktionskontot som du sköter bör inte överstiga 25 000 kronor. Högre belopp ska överföras till ett konto med 

överförmyndarspärr. 

 

Denna checklista och bilagor ska bifogas med redovisningen: 
(Vänligen kryssa i de bilagor som är relevanta för din huvudman och numrera dessa) 

 Redogörelsen, ifylld och undertecknad 

Inkomster 

 Kontrolluppgifter om inkomster t. ex Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, lön, m.m 

 Om huvudmannen har bostadstillägg/ bostadsbidrag skall kontrolluppgift bifogas 

      (beslut från Försäkringskassan/ kommun) 

 Övriga bidrag (beslut) 

 Besked från Skatteverket om slutlig skatt(skatteåterbäring eller kvarskatt) och utdrag över 

      huvudmannens skattekonto under året 

Utgifter 

 Kontoutdrag från bank av samtliga konton för hela redovisningsperioden ska alltid bifogas samt specifik för ev. 

girobetalning(kopior). Kvitton och övriga dokument ska inte bifogas. 

 Kvittenser på överlämnade kontanter som privata medel. 

 Underlag där mottagare framgår om pengar överförts till  konto för privata medel om detta inte framgår 

      av kontoutdrag/årsbesked 

 Försäkringsbesked över hemförsäkring. 

 Lista och underlag på vad som ingår i post 33 – övriga utgifter. 

 Hyresavi (även ev. hyresavi efter hyresförändring) 

 Årsbesked/kontobesked för samtliga konton (bank/post/ICA/Coop) 

 Årsbesked/kontobesked för samtliga värdepapper (fonder/VPC/depå) 

 Taxeringsbevis för fastighet 

 Intyg från bostadsrättsförening om äganderätt 

 Handlingar som styrker skulderna 

 

Övrigt tillämpligt för granskningen: 

 

 

 

 


