
  www.simrishamn.se 

 
Överförmyndaren   

 
 
 
 
 

 ADRESS : 272 80 Simrishamn 
 BESÖK : Stadshuset, Stortorget 
 TELEFON: 0414-81 91 19 
 FAX : 0414-170 00 
 E-POST : overformyndare@simrishamn.se  

272 80 Simrishamn  

                                                              Årsräkning                 Sluträkning  

 

                                                         År………………                  Period…………….. 

                                                                    Lämnas senast 1 mars 

                                                                     

 

Huvudman 

 

Har huvudmannen flyttat under året?     Ja                                      Nej   

 
Namn  Personnummer 

Gatuadress Postnr Postadress 

 

Ställföreträdare 

 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnr Postadress 

Telefon, dagtid Telefon, kvällar Telefax/ mobiltel/e-postadress 

 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redovisning är riktiga: 

 

 ..........................................................................  
Ort datum 

 

 

 ..........................................................................     
Ställföreträdarens namnteckning 

 

 

 

 

 

 

  

Årsräkningen har granskats  
 

        utan anmärkning                                           med anmärkning (se bilaga) 

 

Notering……………………………………………………………………………………… 

 

Simrishamn  ……………………….. 

 

 

……………………………………… 

Överförmyndarens namnteckning 

 

Tillgångarna har ökat            minskat             lika med föregående år      

http://www.simrishamn.se/
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LISE7937
Textruta



 

TILLGÅNGAR DEN 1 JANUARI eller per förordnandedag om ärendet påbörjats under inneva-

rande år (från föregående årsräkning eller förteckning) 

Bankkonton/kontanter (se även s.4) kronor  

   

   

   

   

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter A  

 

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper ( ex aktier, fonder, obligationer) m.m. 

 Värde   

   

   

   

Summa fastigheter, bostadsrätter, värdepapper m.m.   

 

INKOMSTER UNDER PERIODEN 
 Kronor  Bilaga nr  

Pension från pensionsmyndigheten, brutto 

 

   

Pension, övrigt, brutto    

Habiliteringsersättning     

Sjuk/aktivitetsersättning från FK, brutto    

Räntor, brutto    

Skatteåterbäring    

Lön, brutto    

Bostadstillägg/bostadsbidrag FK    

Handikappersättning FK    

    

    

Summa inkomster B  

 

Summa tillgångar på konton och inkomster A+B  

Om utrymmet inte räcker till, använd sista sidan av blanketten 

 

 

 



 

UTGIFTER UNDER PERIODEN kronor bilaga nr 

Skatt på inkomst    

Skatt på ränta    

Hyra     

Omsorgsavgift (Simrishamns kommun)    

Försäkringar    

Sjukvård    

TV/Telefoni    

El/energi    

    

    

    

    

Summa utgifter C  

 

 

TILLGÅNGAR DEN 31 DECEMBER 

Bankkonton/ kontanter (se även s.4) kronor bilaga nr 

    

    

    

    

    

Summa tillgångar på bankkonton/kontanter D  

 

Fastigheter, bostadsrätter, värdepapper m.m. kronor bilaga nr 

    

    

    

Summa fastigheter, bostadsrätter, värdepapper m.m.   

 

Summa utgifter och tillgångar på konton C+D  

 

Om redovisningen är riktig skall summan A+B vara lika med summan C+D 

Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten 



 

SKULDER 
Långivare Bilaga nr Skulder 31 december  

    

    

    

    

    

Summa skulder   

 

 

ÖVRIGA KONTO ( kontanter på boende, huvudmannens ”eget konto”) 
    kronor 

   

   

   

Summa övriga konto   

 

 

Har huvudmannens tillgångar minskat under året?     Ja               Nej   

Beroende på:   

 

Finns det en planering kring hur huvudmannens skulder ska kunna minska? Ja         Nej   

 

 

Har huvudmannen gett gåvor som överstiger 500 kr per gåva? Ja           Nej            Vet ej     

 

 

BILAGOR SOM SKA LÄMNAS SOM UNDERLAG 

 

 Årsbesked eller besked om utbetalningar från: 

                   försäkringskassan/pensionsmyndigheten/övrig pensioner/lön 

 

 Hyresavi (1 st) eller kontoutdrag som visar kostnaden 

 

 Omsorgsfaktura ( 1 st) eller kontoutdrag som visar kostnaden 

 

 Övriga hushållsfakturor eller kontoutdrag som visar kostnaden 

 

 Taxeringsbesked eller deklaration  

 

 Årsbesked över samtliga konto/värdepapperstillgångar 

 

 Underlag från t.ex kronofogden och inkassobolag som visar skulderna 

 



 

 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
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