
Postadress  Telefon Fax 
Köpings kommun 
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731 85  Köping 
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ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING 

Kalenderår 

Period fr o m – t o m 

Huvudman 
För- och efternamn Personnummer 

Gatudress Postnummer Postadress 

Vistelseadress Postnummer Postadress 

God man/Förvaltare/Förmyndare 
För- och efternamn Personnummer 

Gatudress Postnummer Postadress 

Telefon 

God man/Förvaltare/Förmyndare (om flera) 
För- och efternamn Personnummer 

Gatudress Postnummer Postadress 

Telefon 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga: 
Underskrift Underskrift (om flera) 
Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande 

Underskrift Underskrift 

Redovisningen granskad (här fyller Överförmyndarnämnden i sina uppgifter) 

 utan anmärkning 

 med anmärkning 

 med korrigering 
Kommentarer 

Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Hemsida
www.koping.se/godman

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

E-post

Telefon E-post

E-post

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd. Personuppgifterna 
behandlas av Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för administration och andra åtgärder som behövs vid tillsynsutövning. Läs mer om hur 
vi hanterar dina personuppgifter på Köpings kommun hemsida "Dataskyddsförordningen (GDPR)".



2 (4)

Tillgångar den 1 januari, eller per den dag du blev ställföreträdare
Konto du använder som ställföreträdare Kronor Överförmyndarens noteringar 

Summa A 

Övriga tillgångar (t ex fickpengskonto, matkonto, fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar etc.) 
Kronor Överförmyndarens noteringar 

Summa 

Inkomster under perioden 
Bilaga nr Kronor Överförmyndarens noteringar 

Pension/Lön (Brutto)

Aktivitetsersättning/Sjukersättning

Försörjningsstöd 

Merkostnadsersättning

HAB-ersättning

Avkastning fonder/aktier/sparkonto

Övriga inkomster (t ex skatt och gåva)

Summa B 

Summa, tillgångar (A) och inkomster (B) A+B 

Sparkonto

Bostads- tillägg/bidrag

Arv

Bostadsförsäljning
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Utgifter under perioden
Bilaga nr Kronor 

Preliminär skatt, inkomst/avkastning

Hyra 

Omvårdnadsavgift/Hemtjänst

Överföring till fickpengskonto

Uttag kontanter (huvudman/boende)

Försäkringar 

Kvarstående skatt 

Sjukvård/Medicin/Läkarbesök

TV/Telefon/El/Internet 

Arvode till ställföreträdare

Skatt och arbetsgivaravgift på arvodet

Övriga utgifter, specificeras på bilaga 

Summa C 

Överförmyndarens noteringar 

Summa, utgifter (C) och tillgångar (D)  C+D 

Om redovisningen är riktig ska summan av A+B vara lika med summan C+D
Redovisa skulderna på sista sidan av blanketten. 

Tillgångar den 31 december, eller per den dag du blev entledigad
Konto du som du använder som ställföreträdare Kronor Överförmyndarens noteringar 

Summa D

Övriga tillgångar (t ex fickpengskonto, matkonto, fastighet, bostadsrätt, värdepapper, fonder, försäkringar, fordringar etc.) 
Kronor Överförmyndarens noteringar 

Summa 

Sparkonto



4 (4)

Skulder 
Långivare Bilaga nr Periodens början Periodens slut Förändring +/- Överförmyndarens noteringar 

Summa 

Övriga upplysningar 
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