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Allmänt 
Sluträkning 

Om inte annat anges gäller det som 
står om årsräkning även för 
sluträkning.   

Tid 

Årsräkning ska vara inlämnad före 
1 mars. Sluträkning ska vara 
inlämnad inom en månad från att 
uppdraget upphörde.  

Underlag 
Längst bak i årsräkningsblanketten 
finns en checklista över vilka 
underlag som behöver biläggas 
redovisningen. Läs checklistan 
noga då kompletteringar försenar 
handläggningen. 

Undertecknande 
Årsräkningen ska vara ifylld med 
bläck eller annan beständig skrift. Handlingen 
måste vara undertecknad på heder och samvete 
för att uppfylla formkraven för en årsräkning. 

Förmyndare 
För de förmyndare som ska redovisa ett barns 
ekonomi finns en årsräkningsblankett för 
omyndiga. Blanketten har en snarlik utformning 
som årsräkningen för vuxna. Det går därför bra 
att tillämpa instruktionerna i denna skrift även på 
årsräkningar för omyndiga.  

Som förmyndare ska du redovisa hur du sköter 
barnets medel, exempelvis in- och utgående 
balans för fonder och sparkonton. Har det skett 
inbetalningar till dessa konton tar du upp det 
som en inkomst. Har du använt pengar från 
dessa konton ska du redovisa hur det kommit 
barnet till nytta dvs. tas upp under utgifter. 

Du behöver inte redovisa vad barnet gjort för 
sina fickpengar. Du behöver inte heller ta upp 
sådant som du som förmyndare köpt till barnet 
för dina pengar. Du redovisar det som sker med 
barnets (spar-)kapital. 

Tänk på att om det finns två förmyndare ska 
båda underteckna handlingen.  

Period och formalia 
1 Redovisningens typ 
Välj års- eller sluträkning. 

2 Period 
Redovisningens period, vanligen helår eller från 
förordnande till årets slut. För sluträkning 
redovisar du till och med upphörandedagen. 

3 Huvudmannens uppgifter 
Fyll i huvudmannens personuppgifter. Om 
folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt, 
ange båda adresserna. 

4 Dina uppgifter 
Fyll i dina egna personuppgifter så fullständigt 
som möjligt.  

5 Undertecknande 
Glöm inte att underteckna! Din underskrift 
ska vara i original på redovisningen som skickas 
in. 
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Tillgångar vid periodens 
början och inkomster 
1 Ingående balans – Räkningskonto  
Ange ingående saldo för det konto du som 
ställföreträdare använder för att betala 
huvudmannens räkningar, det så kallade 
räkningskontot. Saldo hittar du i föregående 
redovisningshandling eller, om uppdraget är nytt, 
i tillgångsförteckningen. 

2 Ingående balans – Övriga tillgångar  
Ange ingående saldo för övriga konton och 
tillgångar. Saldo hittar du i föregående 
redovisningshandling eller, om uppdraget är nytt, 
i tillgångsförteckningen. Övriga tillgångar kan 
vara: 

Värdepapperskonton kan innehålla t.ex. 
fondmedel och aktier. Dessa konton ska du ange 
i marknadsvärde enligt årsbesked. Samtliga 
värdepapperkonton ska vara 
överförmyndar-spärrade. 

För bankkonton anges kontotyp, 
kontonummer och saldo. 
Huvudregeln är att dessa konton 
ska vara överförmyndarspärrade. 

Fastighet och bostadsrätt anges 
till taxerings- eller marknadsvärde. 
Det viktiga här är visa att 
huvudmannen äger en tillgång.  

Övriga tillgångar kan även vara 
en bil, dyrbar konst eller annat 
betydande lösöre. 

3 Inkomster 

Fyll i inkomster som satts in på 
räkningskontot under den 
aktuella perioden. Ange 
bruttobelopp, det vill säga före 
skatt. Även skattefria inkomster 
och överföringar ska fyllas i, så 
som exempelvis bostadstillägg, 
handikappersättning och 
skatteåterbäring. Alla plusposter på 
kontoutdraget för räkningskontot 
ska tas upp. 

4 Inkomster som gått direkt till 
huvudmannens övriga konton 
I vissa fall har huvudmannen skattepliktiga 
inkomster som går direkt till något konto under 
övrigt. Det rör sig vanligen om ränta eller 
utdelning som gått direkt till sparkonto. Dessa 
inkomster anges här. 

Tänk också på att… 
Numrera underlagen så att det lätt går att följa 
var du hämtat siffran som anges i årsräkningen. 
Märk exempelvis kontrolluppgiften för pension 
med siffran 1. Ange siffran 1 under Bilaga nr.  

I de fall du hänvisar till kontoutdraget kan det 
vara enklast att markera med 
överstrykningspennor i olika färger, så att 
exempelvis alla utbetalningar för 
merkostnadsersättning är markerade med gul 
färg på kontoutdraget. Du markerar då med gul 
färg under Bilaga nr. Se exempel under utgifter. 
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Utgifter och 
tillgångar vid 
periodens slut 
1 Utgifter 
Gå igenom kontoutdraget för 
räkningskontot händelse för 
händelse och bestäm vilken 
kategori respektive utgift hamnar 
under. Du bör numrera eller 
markera med färg på 
kontoutdraget hur du fördelat 
utgifterna. Det gör det också 
enklare för dig att se så du inte 
missar någon post. I exemplet till 
höger är de tre första kategorierna 
markerade med siffror, övriga 
utgifter med olika färger. I bilden 
med kontoutdraget ser du hur 
samtliga utgiftsposter fördelats 
med hjälp av färg eller nummer.  

Om du istället använder dig av 
våra kalkylark som finns för den 
löpande summeringen går det bra 
att bifoga det dokumentet. Oavsett 
om du använder dig av 
sifferverifieringen/färgkodning, 
våra kalkylark eller en egen 
summering, så ska den som 
granskar kunna förstå hur du har 
räknat ihop alla olika poster. 

När du är färdig med utgifterna från 
kontoutdraget lägger du till avdragen skatt som 
du hittar i underlagen till de inkomster du 
redovisat under Inkomster.  

2 Utgående balans – Räkningskonto 
Ange utgående saldo för det konto du som 
ställföreträdare använder för att betala 
huvudmannens räkningar, det så kallade 
räkningskontot. Saldo kan du begära från bank, 
exempelvis kontoutdrag eller årsbesked. 

3 Utgående balans – Övriga tillgångar 
Ange utgående saldo för övriga konton och 
tillgångar. Saldo kan du begära från bank, 
exempelvis kontoutdrag eller årsbesked. För 
tillgångar som inte är banktillgångar får du 
bilägga annat lämpligt underlag. Se Ingående balans 
– Övriga tillgångar för exempel på olika övriga 
tillgångar.  
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Skulder och övriga 
upplysningar 
1 Skulder 
Här redovisar du huvudmannens 
kända skulder. Finns inga skulder 
kryssar du för Nej på frågan om 
skulder finns. Finns skulder fyller 
du i långivarens eller 
fordringsägarens namn, skuldens 
storlek vid början och slutet av 
perioden samt skuldens förändring. 
Du ska bilägga underlag för 
skuldens utgående balans. 

Om din huvudman har en 
omfattande skuldproblematik är det 
ibland nödvändigt att skriva ut 
skuldsidan två gånger eller fortsätta 
på lösblad för att få plats med alla 
skulder. 

2 Övriga upplysningar 
Under övriga upplysningar förklarar 
du speciella händelser eller 
utvecklar de tidigare redovisade 
siffrorna. Det kan exempelvis vara 
en förklaring att huvudmannens bil 
avyttrats och var pengarna 
placerats. Det är en god idé att vara 
tydlig med vad som skett under året 
för att undvika onödiga 
kompletteringar.  

Redogörelsen 

Till årsräkningen ska oftast en redogörelse 
lämnas in. Du hittar den på samma blankett som 
årsräkningen. Du fyller i formalia på samma sätt 
som i årsräkningen och besvarar frågorna med 
egna ord

 
Frågor 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på överförmyndarkansliet. 

Telefon: 0141-22 50 40 
E-post: overformyndarnamnden@motala.se 
Hemsida: www.motala.se/overformyndaren 
Facebook: www.facebook.com/overformyndarkansliet/ 
Inringningstid: 08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma). Återuppringning sker under olika 
tider på dagen. 
Postadress 
Motala kommun, 
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Allmänt
Sluträkning
Om inte annat anges gäller det som står om årsräkning även för sluträkning.  
Tid
Årsräkning ska vara inlämnad före 1 mars. Sluträkning ska vara inlämnad inom en månad från att uppdraget upphörde. 
Underlag
Längst bak i årsräkningsblanketten finns en checklista över vilka underlag som behöver biläggas redovisningen. Läs checklistan noga då kompletteringar försenar handläggningen.
Undertecknande
Årsräkningen ska vara ifylld med bläck eller annan beständig skrift. Handlingen måste vara undertecknad på heder och samvete för att uppfylla formkraven för en årsräkning.
Förmyndare
För de förmyndare som ska redovisa ett barns ekonomi finns en årsräkningsblankett för omyndiga. Blanketten har en snarlik utformning som årsräkningen för vuxna. Det går därför bra att tillämpa instruktionerna i denna skrift även på årsräkningar för omyndiga. 
Som förmyndare ska du redovisa hur du sköter barnets medel, exempelvis in- och utgående balans för fonder och sparkonton. Har det skett inbetalningar till dessa konton tar du upp det som en inkomst. Har du använt pengar från dessa konton ska du redovisa hur det kommit barnet till nytta dvs. tas upp under utgifter.
Du behöver inte redovisa vad barnet gjort för sina fickpengar. Du behöver inte heller ta upp sådant som du som förmyndare köpt till barnet för dina pengar. Du redovisar det som sker med barnets (spar-)kapital.
Tänk på att om det finns två förmyndare ska båda underteckna handlingen. 
Period och formalia
1 Redovisningens typ
Välj års- eller sluträkning.
2 Period
Redovisningens period, vanligen helår eller från förordnande till årets slut. För sluträkning redovisar du till och med upphörandedagen.
3 Huvudmannens uppgifter
Fyll i huvudmannens personuppgifter. Om folkbokförings- och vistelseadress skiljer sig åt, ange båda adresserna.
4 Dina uppgifter
Fyll i dina egna personuppgifter så fullständigt som möjligt. 
5 Undertecknande
Glöm inte att underteckna! Din underskrift ska vara i original på redovisningen som skickas in.
 



Tillgångar vid periodens början och inkomster
1 Ingående balans – Räkningskonto 
Ange ingående saldo för det konto du som ställföreträdare använder för att betala huvudmannens räkningar, det så kallade räkningskontot. Saldo hittar du i föregående redovisningshandling eller, om uppdraget är nytt, i tillgångsförteckningen.
2 Ingående balans – Övriga tillgångar 
Ange ingående saldo för övriga konton och tillgångar. Saldo hittar du i föregående redovisningshandling eller, om uppdraget är nytt, i tillgångsförteckningen. Övriga tillgångar kan vara:
Värdepapperskonton kan innehålla t.ex. fondmedel och aktier. Dessa konton ska du ange i marknadsvärde enligt årsbesked. Samtliga värdepapperkonton ska vara överförmyndar-spärrade.
För bankkonton anges kontotyp, kontonummer och saldo. Huvudregeln är att dessa konton ska vara överförmyndarspärrade.
Fastighet och bostadsrätt anges till taxerings- eller marknadsvärde. Det viktiga här är visa att huvudmannen äger en tillgång. 
Övriga tillgångar kan även vara en bil, dyrbar konst eller annat betydande lösöre.
3 Inkomster
Fyll i inkomster som satts in på räkningskontot under den aktuella perioden. Ange bruttobelopp, det vill säga före skatt. Även skattefria inkomster och överföringar ska fyllas i, så som exempelvis bostadstillägg, handikappersättning och skatteåterbäring. Alla plusposter på kontoutdraget för räkningskontot ska tas upp.
4 Inkomster som gått direkt till huvudmannens övriga konton
I vissa fall har huvudmannen skattepliktiga inkomster som går direkt till något konto under övrigt. Det rör sig vanligen om ränta eller utdelning som gått direkt till sparkonto. Dessa inkomster anges här.
Tänk också på att…
Numrera underlagen så att det lätt går att följa var du hämtat siffran som anges i årsräkningen. Märk exempelvis kontrolluppgiften för pension med siffran 1. Ange siffran 1 under Bilaga nr. 
I de fall du hänvisar till kontoutdraget kan det vara enklast att markera med överstrykningspennor i olika färger, så att exempelvis alla utbetalningar för merkostnadsersättning är markerade med gul färg på kontoutdraget. Du markerar då med gul färg under Bilaga nr. Se exempel under utgifter.




Utgifter och tillgångar vid periodens slut
1 Utgifter
Gå igenom kontoutdraget för räkningskontot händelse för händelse och bestäm vilken kategori respektive utgift hamnar under. Du bör numrera eller markera med färg på kontoutdraget hur du fördelat utgifterna. Det gör det också enklare för dig att se så du inte missar någon post. I exemplet till höger är de tre första kategorierna markerade med siffror, övriga utgifter med olika färger. I bilden med kontoutdraget ser du hur samtliga utgiftsposter fördelats med hjälp av färg eller nummer. 
Om du istället använder dig av våra kalkylark som finns för den löpande summeringen går det bra att bifoga det dokumentet. Oavsett om du använder dig av sifferverifieringen/färgkodning, våra kalkylark eller en egen summering, så ska den som granskar kunna förstå hur du har räknat ihop alla olika poster.
När du är färdig med utgifterna från kontoutdraget lägger du till avdragen skatt som du hittar i underlagen till de inkomster du redovisat under Inkomster. 
2 Utgående balans – Räkningskonto
Ange utgående saldo för det konto du som ställföreträdare använder för att betala huvudmannens räkningar, det så kallade räkningskontot. Saldo kan du begära från bank, exempelvis kontoutdrag eller årsbesked.
3 Utgående balans – Övriga tillgångar
Ange utgående saldo för övriga konton och tillgångar. Saldo kan du begära från bank, exempelvis kontoutdrag eller årsbesked. För tillgångar som inte är banktillgångar får du bilägga annat lämpligt underlag. Se Ingående balans – Övriga tillgångar för exempel på olika övriga tillgångar. 


Skulder och övriga upplysningar
1 Skulder
Här redovisar du huvudmannens kända skulder. Finns inga skulder kryssar du för Nej på frågan om skulder finns. Finns skulder fyller du i långivarens eller fordringsägarens namn, skuldens storlek vid början och slutet av perioden samt skuldens förändring. Du ska bilägga underlag för skuldens utgående balans.
Om din huvudman har en omfattande skuldproblematik är det ibland nödvändigt att skriva ut skuldsidan två gånger eller fortsätta på lösblad för att få plats med alla skulder.
2 Övriga upplysningar
Under övriga upplysningar förklarar du speciella händelser eller utvecklar de tidigare redovisade siffrorna. Det kan exempelvis vara en förklaring att huvudmannens bil avyttrats och var pengarna placerats. Det är en god idé att vara tydlig med vad som skett under året för att undvika onödiga kompletteringar. 
Redogörelsen
Till årsräkningen ska oftast en redogörelse lämnas in. Du hittar den på samma blankett som årsräkningen. Du fyller i formalia på samma sätt som i årsräkningen och besvarar frågorna med egna ord


Frågor

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på överförmyndarkansliet.

Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Hemsida: www.motala.se/overformyndaren

Facebook: www.facebook.com/overformyndarkansliet/

Inringningstid: 08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma). Återuppringning sker under olika tider på dagen.
Postadress
Motala kommun,
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala
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