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Information  

Den här foldern är ett stöd till dig i ditt arbete med att fylla i årsräkningen/ 

sluträkningen. Har du frågor eller behöver hjälp, är du givetvis välkommen att höra av 

dig till oss på Överförmyndare i samverkan. Kontaktuppgifter hittar du på sista sidan i 

denna folder.  

Överförmyndare i Samverkan 

 

Att tänka på när du lämnar in årsräkning/ 
sluträkning 

 Du ska lämna årsräkning och redogörelse till överförmyndaren före den 1 mars varje 

år.  

 Läs instruktionerna och var noggrann med att bifoga rätt underlag. På sidan 5 i 

blanketten finns en lista med de underlag som ska bifogas.  

 Fyll gärna i blanketten digitalt. Om du vill fylla i den manuellt, använd en 

kulspetspenna och texta tydligt.  

 Alla kontaktuppgifter ska fyllas i och blanketten 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 under redovisningsperioden. 

 Skicka in alla relevanta underlag för din årsredovisning 

 Kontot som du sköter bör inte överstiga 25 000 kronor. Högre belopp ska överföras 

till ett konto med överförmyndarspärr. 
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Blankettsida 1 Personuppgifter och underskrift 

 


Här fyller du i den period som års- eller 
sluträkningen avser. Startdatum är den 1 
januari eller det datum du förordnades 
som ställföreträdare under året. Vid 
redovisning av årsräkning är slutdatumet 
den 31 december och vid sluträkning är 
slutdatumet det datum då ditt uppdrag 
avslutades. 
 

 


Fyll i din huvudmans personuppgifter. Om 
folkbokförings- och vistelseadress skiljer 
sig åt ska du skriva in båda adresserna på 
denna plats. 
 


Här fyller du i dina egna personuppgifter 
och vilken typ av uppdrag du har för 
huvudmannen. 
 


Kom ihåg att skriva under blanketten med 
bläckpenna eller annan beständig skrift på 
heder och samvete. 
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Blankettsida 2 Tillgångar och inkomster samt summering av dem 

 


Skriv in uppgifter om bankmedel 
från föregående årsräkning, eller 
om avgående ställföreträdares 
sluträkning (om du tagit över 
uppdraget från någon annan) 
alternativt från den förteckning 
som du upprättade när uppdraget 
påbörjades. Var noggrann med att 
ange bank, kontonummer och 
behållning på varje konto.  
 
Medel som huvudmannen själv 
disponerar summeras inte under A 
t.ex. kontanter eller fickpengskonto 
utan ska redovisas men inte 
räknas med i summan.  
 

 


Skriv i övriga tillgångar, t.ex. 
fastighet, bostadsrätt, fonder, 
värdepapper, lösören av större 
värde som t.ex. bil eller konst. 
Uppgifterna hämtar du från 
föregående års- eller sluträkning 
eller förteckning. Kom ihåg att 
aktier och fondandelar ska anges 
med antal och värde. Bifoga 
årsbesked och kontoutdrag och 
annat som styrker redovisade 
uppgifter.    
 


Om huvudmannen har skulder ska 
du redovisa hur skuldsituationen 
såg ut vid redovisningsperiodens 
början.  


Här redovisar du inkomster som huvudmannen haft under redovisningsperioden. 
Skattepliktiga inkomster ska redovisas brutto. Det betyder att du ska redovisa beloppen 
innan skatt dragits. Utöver de uppräknade posterna kan exempel på inkomst vara swish-
inbetalning eller övriga bidrag och fonder.  Bifoga underlag som styrker redovisade 
uppgifter, ex årsbesked, utbetalningsbesked och kontrolluppgifter. På sidan 5 i blanketten 
finns en lista där du skriver i vilka underlag du bifogar.  
 


Här ska du räkna ihop summan av ruta A och ruta D på blanketten. Det betyder att d u 
ska lägga ihop det som blev slutsumman av tillgångar på bankkonton med det som blev 
summan av inkomsterna under perioden.  

 



Anvisningar för  

års- och sluträkning 

4 (6) 

Blankettsida 3 Utgifter under perioden och tillgångar vid periodens slut  

 


Här redovisar du den faktiska 
användningen av din huvudmans medel 
under perioden. Exempel på 
utgiftsposter utöver de som listas är 
fickpengar. 

 

Bifoga kontoutdrag från alla konton. Det 
gäller även: 
 
▪ skattekonto 

▪ fakturaavier för hemtjänst och hyra 

▪ utbetalningsbesked där skatten på inkomster 

framgår 

▪ kvitton på större inköp 

▪ kvittenser på överlämnade pengar till 

huvudman, anhöriga och personal 

▪ övriga underlag som styrker redovisade utgifter 

Kom ihåg att det går bra att stryka 

förtryckta poster och skriva in egna 

utgifter. 

 


Summera ihop alla utgifter som du 
redovisat. 
 


Skriv in siffran i ruta F från sida 4. 


Summera ihop summorna från E och F 
till en totalsumma. Om redovisningen är 
riktig ska summan A+D vara lika med 
summan E+F.  
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Blankettsida 4 Eventuella skulder och övriga upplysningar 

 


Fyll i samtliga banktillgångar per den 31 
december eller det datum då ditt uppdrag 
avslutades. Var noggrann med att ange 
kontoförande bank, kontonummer och 
behållning på varje konto. Bifoga 
årsbesked och kontoutdrag. Medel som 
huvudmannen själv disponerar summeras 
inte under F, ex kontanter och 
fickpengskonto. 
  

 


Redovisa eventuella fastigheter som 
huvudmannen äger vid årets slut. Bifoga 
underlag som styrker redovisade 
uppgifter, t.ex. taxeringsunderlag. 
 


Redovisa övriga tillgångar som fonder, 
aktier eller värdepapper och dess värde 
vid årets slut. Bifoga underlag som styrker 
redovisade uppgifter, t.ex. årsbesked och 
kontoutdrag. Kom ihåg att aktier och 
fondandelar ska anges med antal och 
värde. Observera att alla konton ska ha 
överförmyndarspärr för ställföreträdare, 
förutom transaktionskonto. 
 


Om huvudmannen har skulder ska du 
redovisa hur skuldsituationen såg ut vid 
redovisningsperiodens slut. Eventuell 
utmätning på inkomster redovisas som en 
post under utgifter ruta E siffra 10.  
 


Fyll i övriga uppgifter som efterfrågas. 
Under övriga upplysningar finns möjlighet 
att skriva in förklaringar till händelser 
under året eller annan information som är 
av vikt för den ekonomiska förvaltningen 
och som är viktigt för den som granskar 
att känna till. 
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Bilagor Bilagor som bifogas redovisningen 

 


När en uppgift i årsräkningen styrks med 
en bilaga markeras det med en siffra i 
årsräkningen. Skriv in samma siffra på 
checklistan  
 
Tänk på att du inte ska skicka några 
originalhandlingar utan endast kopior. 
 

 


Ibland kan någon post i årsräkningen 
behöva ytterligare förklaring. Under övriga 
upplysningar kan du ange sådant som är 
av vikt för den ekonomiska förvaltningen 
och som är viktigt för den som granskar 
att känna till. 


 


 


 


 

 


 
Om du har frågor om års- eller sluträkningen är du välkommen att kontakta oss på 
Överförmyndare i samverkan. 
 
Du når oss via e-post: ovis@vimmerby.se eller via telefon: 0492-76 90 00 under vår 
telefontid, vardagar kl. 10:00-12:00 
 
Blanketter, kontaktuppgifter och mer information finns på www.vimmerby.se, sökord 
överförmyndare i samverkan eller godman. 

 

 

mailto:ovis@vimmerby.se

