
Årsräkning 2019 – lämnas senast sista februari 2020 

Nämnden vill börja med att tacka för er insats under 2019 och hoppas på ett fortsatt bra samarbete 

under 2020! 

I år är det november månad (2019) som djupgranskas 

Tillsammans med den vanliga årsräkningen (läs medskickade anvisningar till årsräkningen) vill vi 

därför att ni lämnar in följande verifikat: 

 Styrkta uppgifter om huvudmannens samtliga utgifter under november månad 2019 (kvitton 

och fakturor ska bifogas). 

 Ni ska skicka in verifikat från skatteverket att skatt och arbetsgivaravgift blivit inbetalt (2019 

års inbetalning) till huvudmannens skattekonto (om huvudmannen hade betalningsansvar)  

 

 Granskningsrutiner: 

Nämnden kommer fortsätta med att mer konsekvent skicka tillbaka icke kompletta årsräkningar. 

Många räkningar lämnas fortfarande in trots att de är ofullständiga. Läs noga igenom medskickade 

anvisningar. Det är ställföreträdaren som ansvarar för att få räkningen att gå ihop, inte handläggarna 

på överförmyndarkontoret. Vi vill därför informera er om följande: 

 Läs noga medföljande blankett som heter anvisningar årsräkning.  

 Räkningar ska gå ihop, summa A+B ska vara lika med C+D (se i anvisningar). 

 Räkningar som är ofullständiga skickas tillbaka. 

 Räkningar som är ofullständig även efter begäran om komplettering kommer att bli 

granskade med anmärkning och nämnden får ta ställning om ställföreträdaren har de 

kunskaper som behövs för att fortsätta vara ställföreträdare. 

 

 Register: 

I brevet har vi skickat med ett register som vi önskar att ni använder. Ordna inkomster och utgifter 

efter dessa poster i er pärm. När ni sedan fyller i årsräkningen kommer redovisningen att bli mycket 

enklare att granska och det kommer vara enklare för er i de fall vi begär komplettering av uppgifter. 

 E-postadress: 

Vi skulle vilja bli bättre på att informera er om sådant som ni kan ha intresse eller nytta av och skulle 

därför önska att ni som inte meddelat oss er mailadress skickar ett mail till oss på 

overform@karlshamn.se  

Skriv i mailet vem det är ifrån, för- och efternamn. 

 Årsräkningshjälp: 

Vi kommer i januari 2020 erbjuda en eller ett par tillfällen där vi går igenom hur en årsräkning fylls i. 

Ni som känner er osäkra bör utnyttja denna möjlighet. Kontakta oss senast 31/12 om du vill komma. 

Tid och plats meddelas senare. Det finns också ett par instruktionsfilmer på vår hemsida som 

förhoppningsvis kan ge er vägledning.  
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 Viktigt gällande arvode då huvudmannen står för hele eller en del av ditt arvode 

När huvudmannen står för arvodet är det mycket viktigt att ni betalar in skatt och 

arbetsgivaravgift till huvudmannens skattekonto – inte till ert eget. Ni måste använda en 

förenklad arbetsgivardeklaration (ni hitta den på skatteverkets hemsida). Har ni frågor så är 

det bäst att vända sig till skatteverket.se för att läsa mer eller besöka skatteverkets kontor här i 

Karlshamn.  

 Nya uppdrag 

Ni som kan tänka er ett uppdrag till som ställföreträdare är välkomna att höra av er till oss. Maila 

gärna till overform@karlshamn.se  
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Anvisningar till årsräkning och redogörelse 

 

Läs noga igenom anvisningarna innan du gör årsräkningen. En 

ofullständig årsräkning och redogörelse skickas åter för 

komplettering. 
 

 

Årsräkning och redogörelse ska inlämnas till nämnden senast den 

siste februari 

 

Är årsräkningen korrekt ifylld och komplett med alla verifikat behöver inte 

överförmyndarnämnden begära in kompletteringar. Detta underlättar vid överför-

myndarnämndens granskning. Det medför också att årsräkningarna kan granskas 

snabbare och beslut om arvode kan meddelas tidigare. 

________________________________________________________________ 

 

Till årsräkningen ska följande verifikat skickas med: 

o Bankens kontoutdrag över transaktionskontot avseende hela redovisningsperioden. 

Saldot på transaktionskontot ska framgå löpande i kontoutdraget. Om överföringar 

görs från transaktionskontot till andra konton, så ska detta styrkas genom att 

kontoutdrag inlämnas gällande berörda konton. 

o Årsbesked och kontrolluppgifter avseende huvudmannens tillgångar. Det ska framgå 

vilket/vilka konton som ställföreträdaren har tillgång till och vilka konton som är 

försedda med överförmyndarspärr. 

o Inkomstuppgifter, vilka styrks med årsbesked eller motsvarande.  

o Senaste skattedeklarationen med den gulrandiga delen samt slutskattesedel. 

o Betalordrar skickas med om sådana använts för att betala räkningar. 

o En hyresavi. 

o Större utgifter/inköp 

o Kvittenser, mottagningskvitton avseende överlämnade kontanter till huvudman 

respektive till handkassa på boende. Endast mottagningskvitton skickas med till 

årsräkningen. Ställföreträdaren stämmer av hur boendet använder dessa pengar. 

o Vid inköp gjorda av ställföreträdaren ska kvitton bifogas årsräkningen. 



 

Allmän information 

 Årsräkning och redogörelse ska vara skrivna med bläck, kulspets eller utskrivna i 

skrivare. Tänk på att du undertecknar årsräkning på heder och samvete. 

Redogörelsens båda sidor ska vara fullständigt ifyllda. 

 Kontantprincipen gäller, d.v.s. redovisa inkomster och utgifter som gått in och ut från 

huvudmannens transaktionskonto under aktuell period eller år. 

 Årsräkningen ska inte ha differens mellan summorna på framsidan av årsräkningen A + 

B (ingångsvärde + inkomster) och C + D (utgifter + utgångsvärde). Det är 

ställföreträdarens uppgift att söka efter differenser. 

 Årsräkning med differens kommer att returneras för komplettering. 

 Vi rekommenderar att ni använder medskickat ”Register redovisning” som ett stöd när 

ni sorterar in era handlingar, så som hyresavier och kvittenser på överlämnade medel till 

huvudman eller boendepersonal, i en pärm. 

 Även när överförmyndarkontoret inte begär in samtliga handlingar och verifikat så 

ska de sparas av ställföreträdaren. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

A. Tillgångar den 1 januari (utgångende balans året innan) eller per förordnandedatum 

(uppdrag startat under året) 

 

 Summera värdet på bankkonton (summa A). OBS! Medräkna endast de konton du som 

ställföreträdare har möjlighet att ta ut pengar ifrån. OBS! Du som ställföreträdare ska 

bara ha tillgång till ett konto. I undantagsfall kan nämnden besluta om dispens för 

tillgång till fler konton. (Övriga konton, t.ex. ICA-kort, MedMera-kort, bankkonto eller 

annat konto för fickpengar, ska redovisas under rubriken ”Tillgångar-Värdepapper”.)  

 

Värdena tas från förteckning eller utgående balans i föregående årsräkning. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Utgå från kontoutdraget över transaktionskontot när inkomster och utgifter redovisas. 

Kontrollera vilka transaktioner som faktiskt är gjorda under aktuell redovisningsperiod. 

  

  



B. Inkomster under perioden, anges i bruttobelopp 

Redovisa inkomsterna som bruttobelopp och specificerade var för sig.  

Medsänd kontrolluppgift på alla inkomster. 

 Pension (FK, SPV, SPP, AMF, KPA m.m.) 

 Lön                                                                              skattepliktig- 

 Räntor                                                                           inkomst 

 Försäljningslikvid för värdepapper                                           

o Endast om utdelningen utbetalats med kontanta medel och satts in på 

huvudmannens bankkonto. (Utdelning på de flesta fonder åter-/reinvesteras, 

vilket innebär att det automatiskt köps nya andelar i fonden. Inga kontanta medel 

utbetalas då.) 

 Bostadstillägg/bostadsbidrag och övriga bidrag/ersättningar 

 Skatteåterbäring 

 Övriga inkomster (försäljning av fastighet, lösöre m.m.) 

 Arv.  

Summera inkomster för perioden (summa B). 

  Summera ingångsvärde (A) + inkomster (B) 

______________________________________________________________________________________________________ 

C. Utgifter under perioden 

Utgifterna kan grupperas enligt nedan, räkna ihop mot kontoutdrag och verifikat.  

 Skatt - pension 

 Skatt ränteinkomster 

 Hyra (om det på hyresavin även finns andra kostnader medräknade, såsom för resor 

eller kostnad för mat och omvårdnad, är det bra om detta tillsammans blir en (1) 

utgiftspost.) 

 Omvårdnad, hemtjänst 

 Sjukvård och medicin 

 Telefon, tv, internet och tidning 

 El och försäkring 

 Fickpengar/egna medel till huvudmannen (kontanter, insättning på konto, ICA, 

MedMera-kort) 

 Pengar som tas emot av boendet, matkostnader 

 Arvode till god man, inklusive skatt och sociala avgifter på arvodet (enligt förenklad 

skattedeklaration) 

 Utmätning, avbetalningar av skulder 

 Köp av fondandelar/aktier 

 Eventuella övriga utgifter som klumpas ihop ska specificeras i separat bilaga.   

Summera utgifter för perioden (summa C). 

___________________________________________________________________________ 

 



D. Tillgångar den 31 december 

      Bankkonton/kontanter som handhas av ställföreträdare.  

 Skriv in det/de bankkonton som du kan ta ut pengar ifrån utan nämndens samtycke. 

Bankens namn, kontonummer och saldo fylls i. 

(Huvudmannens övriga konton redovisas under ”Tillgångar-Värdepapper” t.ex. konton 

med överförmyndarspärr, ICA-kort, MedMera-kort, bankkonto eller annat konto för 

fickpengar (ingår inte i summan D).) 

Summera värdet på bankkonton (summa D). 

Summera utgifter under perioden (C) + tillgångar på bankkonto (D) 

___________________________________________________________________________ 

E. Tillgångar – Värdepapper (exempelvis aktier, fonder, obligationer)/bankkonton som 

ställföreträdaren inte kan ta ut pengar ifrån utan nämndens samtycke. 

 fondkonton, andelar och saldo                  alla fond/värdepappers -konton 
 aktiedepå, enligt årsbesked                        ska ha en överförmyndarspärr 

 värdepapperskonto, enligt årsbesked 

 obligationer, antal. 

 samtliga bankkonton undantaget det/de konton ställföreträdaren kan ta ut pengar ifrån 

utan nämndens samtycke. 

 

OBS! Här redovisar du således även huvudmannens eget bankkonto (konto som god 

man/förvaltare inte har tillgång till), konto med överförmyndarspärr, kort på ICA eller 

MedMera och konto som handhas av boendepersonal, m.fl. Redovisa saldo den 31 december. 

Ställföreträdaren ska ha god uppsikt och insyn, samt stämma av hur pengar som lämnats 

över till boendet används. Avstämning mot kassabok bör ske månadsvis. 

 

Fyll i värdena från årsbesked, m.m. 

Summera värdet på värdepapper/konton. 

___________________________________________________________________________ 

 

  



F. Tillgångar – Fastighet/bostadsrätt/övrigt 

 fastighet, taxeringsvärde 
 bostadsrätt, deklarationsvärde 

 Värdefullare lösöre. 

Fyll i värdena från värderingsbevis, taxeringsbevis m.m. 

Summera värdet på fastigheter/bostadsrätter och lösöre. 

___________________________________________________________________________ 

G. Skulder – Banklån  

Uppge eventuella skulder den 31 december det år som du redovisar för. Vid behov 

specificeras skulderna på separat sammanställning (om det är många skulder).  Bifoga 

besked från till exempel långivaren och inkassobolag.  

__________________________________________________________________________ 

H. Övrigt – Kronofogde/företag mm 

Uppge eventuella skulder den 31 december det år som du redovisar för. Vid behov 

specificeras skulderna på separat sammanställning (om det är många skulder).  Bifoga 

besked från till exempel kronofogden. 

_________________________________________________________________________ 

Kassakontroll 

(A) Tillgångar per redovisningsperiodens början _________kr  
(B) Inkomster under perioden                             +   _________kr  

(C) Utgifter under perioden                                  -   _________kr  

(D) Tillgångar 31 december                                  =   _________kr  

Summa A + B = C + D 

__________________________________________________________________________ 

Har du frågor om redovisningen är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Telefon: 0454- 811 (40) (03) eller e-postadress: overform@karlshamn.se 

 

Tänk på att årsräkningen ska vara inlämnad senast sista februari. Kommer inte 

årsräkningen in skickas en (1) påminnelse. Efter påminnelsen ansöker överförmyndar-

nämnden om vitesföreläggande hos tingsrätten. Mot utdömande av vite kommer då 

överförmyndarnämnden att begära in årsräkningen. 
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