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Årsräkning för särskilt
förordnad
vårdnadshavare

Diarienummer

Handlingsnummer

Överförmyndarverksamheten

Årsräkning
Sluträkning från och med _______________ till och med _______________

Omyndig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon

Särskilt förordnad vårdnadshavare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Ekonomisk förvaltning (kryssa för det alternativ som stämmer)
Jag har förvaltat den omyndiges egendom och använt pengarna enbart till dennes nytta
Jag har förvaltat den omyndiges egendom. Pengarna har dock hanterats av annan person (ange namn, funktion och kontaktuppgift):
...............................................................................................................................................................................................................................
Den omyndige har fått följande inkomster under perioden:
Barnbidrag/studiemedel:
Extra CSN-tillägg:
Försörjningsstöd:

............................... kronor under perioden

......................................... kronor under perioden
.......................................... kronor under perioden

Andra bidrag eller ersättningar:
............................................................................................. kronor under perioden och typ av ersättning
Observera att du ska bifoga kontrollbesked som styrker inkomsterna (exempelvis Försäkringskassan, socialtjänsten, Centrala Studiestödsnämnden).

Ange vilka bankkonton som finns i den omyndiges namn samt tillgångar på respektive konto vid årets eller förordnandets slut:
Kontonummer

Bankkonto 1
Bankkonto 2
Bankkonto 3
Övriga upplysningar om den omyndiges konton:

Kronor

ÖFs notering
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Följande underlag ska bifogas:
Kontoutdrag över den omyndiges alla bankkonton.
Skriftlig kvittens från person som tagit emot pengar (exempelvis familjehem eller boende). Kvitton som styrker
Inköp för den omyndiges pengar som jag ansvarat för.
Övriga upplysningar:

Att samtliga av mig lämnade uppgifter är riktiga, intygas på heder och samvete:
Ort och datum

Granskad

Namnunderskrift

Utan anmärkning

Med anmärkning

Anmärkning
Göteborg den: År 20 ..........-..........-..........

Handläggare:

....................................................................................

Viktig information
• Glöm inte att skicka in underlagen som styrker inkomsterna och utgifterna.
• Hur söker jag arvode som särskilt förordnad vårdnadshavare?
Du har möjlighet att söka arvode för dina insatser i uppdraget. Detta gör du genom att lämna in blanketten
”Redogörelse för utfört uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare”. Du kan söka arvode två gånger
per år. Mer information och blanketten hittar du på vår hemsida.

Överförmyndarverksamheten
Postadress
Box 2385, 403 16 Göteborg
Besöksadress Ekelundsgatan 1, Göteborg
www.goteborg.se/overformyndaren

