
Att upprätta årsräkning 

Överförmyndarnämnden i 

Gällivare kommun 



Årsräkningen 

 

• Gode män och förvaltare skall, före den 1 
mars varje år, i en årsräkning redogöra för 
förvaltningen under föregående år av 
egendom som har stått under 
ställföreträdarens förvaltning. 
Årsräkningen skall avges på heder och 

samvete (14 kap 15 § föräldrabalken ) 

 



Årsräkningen 

• Den enskildes medel skall i skälig omfattning 
användas för hans eller hennes uppehälle, 
utbildning och nytta i övrigt.  
De medel som inte används för sådana ändamål 
skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för 
deras bestånd och så att de ger skälig 
avkastning (12 kap 4 § föräldrabalken) 
 

• Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket 
som har använts för den enskildes uppehälle 
eller nytta i övrigt (14 kap 15 § föräldrabalken ) 
 

OBS! ”nytta i övrigt” måste specificeras på årsräkningen 

 



Att föra fortlöpande räkenskaper  

• Förmyndare, gode män och förvaltare 

skall fortlöpande föra räkenskaper över sin 

förvaltning och göra anteckningar om sina 

åtgärder i övrigt (12 kap 5 § föräldrabalken) 

 

• Underlättar vid upprättande av årsräkning 

 

• Överförmyndarnämnden skickar ut bilaga  



Att föra fortlöpande räkenskaper - inkomster 

Ange vad 

inkomsterna 

är/kommer ifrån 



Att föra fortlöpande räkenskaper - inkomster 

Fyll i summan för inkomsterna 

löpande varje månad 



Att föra fortlöpande räkenskaper - inkomster 

Summera månadens 

totala inkomster 

varje månad 

Summera varje 

inkomst för sig vid 

årets slut 



Att föra fortlöpande räkenskaper - utgifter 

Ange 

betalningsmottagare 



Att föra fortlöpande räkenskaper - utgifter 

Fyll i summan för utgifterna 

löpande varje månad 



Att föra fortlöpande räkenskaper - utgifter 

Summera varje utgift 

för sig vid årets slut 

Summera månadens 

totala utgifter varje 

månad 

 



Årsräkningsblanketten – sida 1 
Här fyller du i vilket 

kalenderår eller period 

som redovisningen 

avser 

 Här markerar du om du 

är god man, förvaltare 

eller förmyndare 

Om redovisningen avser dödsbo 

i vilket avtal om 

 sammanlevnad i oskiftat bo har 

ingåtts markeras detta här 

Här fyller du 

 i din huvudmans uppgifter 

Här fyller du 

i dina uppgifter 

Här undertecknar du årsräkningen. 

Observera att du skriver på en 

sanningsförsäkran för de uppgifter du 

lämnar i årsräkningen 



Årsräkningsblanketten – Sida 2 

På sida två av 

årsräkningsblanketten fyller du i 

tillgångarnas ingående balans 

och periodens inkomster 

Glöm inte att summan för 

tillgångarnas ingående balans och 

periodens inkomster skall vara 

samma summa som för tillgångarnas 

utgående balans och periodens 

utgifter 



Årsräkningsblanketten – bankkonton/kontanter 

Här fyller du i vad 

summan på var och ett av 

huvudmannens bankkonton 

var den 1 januari eller per 

förordnandedag om ditt 

uppdrag påbörjades under 

året. Summorna ska 

överrensstämma med saldot 

vid slutet av föregående 

redovisningsperiod eller 

förteckningen 

 
Summorna ska styrkas 

av årsbesked från bank 

Glöm inte att ange 

eventuella bilaga nr och 

överförmyndarspärr. 



Årsräkningsblanketten – Övriga tillgångar: fastighet, bostadsrätt, 

värdepapper, fonder, försäkringar, fodringar etc 

Här anger du huvudmannens 

övriga tillgångar enligt 

föregående års årsräkning eller 

enligt förteckning. 

Fastigheter upptas med 

taxeringsvärdet 

Bostadsrätter upptas till beskattningsbara 

förmögenhetsvärdet 

Värdepapper eller annan värdefull 

tillgång anges med antal och art och 

ska styrkas med bankens årsbesked, 

fondkommissionärer eller liknande 

Värdeökningar och minskningar på 

värdepapper redovisas inte  

Obligationer upptas med 

nominella värdet 



Årsräkningsblanketten – Inkomster 

Huvudmannens samtliga inkomster 

under perioden redovisas här. Exempel på 

inkomster är pension, bostadsbidrag och 

tillägg, habiliteringsersättning, räntor, 

köpeskilling vid försäljning av fast egendom 

och värdepapper, erhållna gåvor, samt 

skatteåterbäring 

 
Inkomster som pension och lön 

redovisas brutto 

Glöm inte att ange eventuella bilaga nr  

Glöm inte att summera inkomsterna 

under summa inkomster B 

Glöm inte att summera tillgångarnas 

ingående balans (A) med periodens 

inkomster (B) i fältet ”summa tillgångar 

på konton och inkomster A+B”. Denna 

summa skall stämma med summa C+D 

på sida 3 

Enl. bilaga 



Årsräkningsblanketten – Sida 3 

På sida 3 av 

årsräkningsblanketten fyller 

du i huvudmannens samtliga 

utgifter under året, samt 

tillgångarnas utgående 

balans vid slutet av året. 

Summa utgifter (C) + 

summa tillgångar på 

bankkonton och kontanter 

(D) = Summa tillgångar på 

bankkonton och kontanter 

(A) + summa inkomster (B) 

 

C+D = A+B 



Årsräkningsblanketten - Utgifter 

Här fyller du i Huvudmannens samtliga 

utgifter under perioden. Utgifterna ska 

specificeras så att det tydligt framgår hur 

du som ställföreträdare har förvaltat 

huvudmannens tillgångar 

Exempel på utgifter är: 

Skatt på räntor och pension 

Eventuell kvarskatt 

Skuldräntor och amorteringar 

Vårdkostnader 

Arvode enligt överförmyndarnämndens 

beslut 

Sociala avgifter på arvode 

Köpeskilling för värdepapper eller fast 

egendom 

Alla levnadskostnader ska anges och 

specificeras 

Enl. bilaga 
Coop-konto 00 00 00 

ICA-konto 00 00 00 



Årsräkningsblanketten - Utgifter 

• Du ska inte redovisa hur huvudmannen har använt 

sina fickpengar eller egna uttag till, du behöver bara 

uppge summan och benämna den som 

”Huvudmannens fickpengar” eller ”Huvudmannens 

uttag” 

 

• Till utgifter som avser större belopp ska verifikat 

bifogas. Exempel på verifikat är faktura och 

kontoutdrag som styrker betalningen av fakturan. 

 



Årsräkningsblanketten – Bankkonton/kontanter 

Glöm inte att summera beloppen i 

fältet ”summa tillgångar på 

bankkonton/kontanter D”  

Här fyller du i vad summan var 

på var och ett av 

huvudmannens konton vid årets 

slut. Summorna ska 

överrensstämma med bifogade 

årsbesked från bank.  

 

Glöm inte att ange 

överförmyndarspärr 

Glöm inte att ange 

eventuella bilaga nr.  



Årsräkningsblanketten – Övriga tillgångar: fastighet, bostadsrätt, 

värdepapper, fonder, försäkringar, fodringar etc 

Här fyller du i huvudmannens övriga 

tillgångar vid periodens slut. 

Beloppen ska styrkas med 

årsbesked från bank eller annat 

lämpligt verifikat 

 
Fastigheter upptas med taxeringsvärdet 

Bostadsrätter upptas till beskattningsbara 

förmögenhetsvärdet 

Värdepapper eller annan värdefull tillgång 

anges med antal och art och ska styrkas 

med bankens årsbesked, 

fondkommissionärer eller liknande 

Värdeökningar och minskningar på 

värdepapper redovisas inte  

Obligationer upptas med nominella 

värdet 



Årsräkningsblanketten – summa utgifter och tillgångar 

Glöm inte att summera 

periodens utgifter och 

utgående balans på 

tillgångarna i fältet ”summa 

utgifter och tillgångar på 

konton C + D” 

Summa utgifter (C) + 

summa tillgångar på 

bankkonton/kontanter (D) 

=  

Summa tillgångar på 

bankkonton/kontanter (A) 

+ summa inkomster (B) 

A+B = C+D 



Årsräkningsblanketten – Sida 4 

På sida 4 i årsräkningsblanketten 

fyller du i huvudmannens skulder, 

samt övriga upplysningar avseende 

årsräkningen i stort.  

Här finner du även 

upplysningar som kan besvara 

en del frågetecken som kan 

uppstå 

Skulder ska styrkas med 

uppgifter från långivare eller 

kronofogden 

Glöm inte att ange eventuell 

förändring 



Exempel Årsräkning sida 1 



Exempel Årsräkning sida 2 



Exempel Årsräkning sida 3 



Exempel Årsräkning sida 4 


