
14 kap 15 § och 18 § föräldrabalken  

*Felaktiga uppgifter i redovisningen kan medföra straffansvar för osann försäkran enligt 15 kap 10 §   

brottsbalken. 

 
          Årsräkning år ___________(före 1 mars) 

Årsräkning förordnad förmyndare/SFV 
            Sluträkning _________________(inom en månad) 

                   fr.o.m- t.o.m 

Omyndig 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare, medförmyndare  

 Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-post  

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon E-post  

Sammanställning av periodens förvaltning 

Tillgångar enl föreg årsräkning eller förteckning 

Kronor A 

Öfn anteckningar Tillgångar enl 31/12 eller upphörandedag 

Kronor  D 

Öfn anteckningar 

 Inkomster B    Utgifter C   

Summa A + B =  Summa C + D =  

Härmed intygas på heder och samvete* att de uppgifter som lämnats i denna årsräkning är riktiga: 

________________________________________    den       /         ______________ 

________________________________________ __________________________________ 

Särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare, medförmyndares namnteckning/ar (Om det finns flera 

förordnade vårdnadshavare/ förmyndare, medförmyndare skall samtliga skiva under redovisningen). 

Överförmyndarens/Överförmyndarnämndens anteckning 

Granskning har skett: □ Utan anmärkning  □ Med anmärkning 

□ Utan anmärkning med vidstående justering                                               

Datum och underskrift 

Önskar arvode (Ringa in ditt svar)                                             JA                     NEJ 
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Tillgångar enligt föregående årsräkning eller förteckning  
 
1:1 Bankkonton som särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare, medförmyndare disponerar 

Ange bank/institut och kontonummer Kronor Öfn anteckningar 

Bankkonto   
   

Bankkonto   
   

Summa (A)  
 

 

   

1:2 Inkomster under perioden  
Här redovisar du endast inkomster på de konton som du tar upp under rubrik 1:1. Bifoga kontoutdrag 
från banken för hela perioden. 

      Bifoga underlag 

Inkomster Kronor Bilaga nr Öfn anteckningar 

CSN    
  1  

Försörjningsstöd/Annat     
  2  

Ränteinkomster    
  3  

Övriga inkomster    
  4  

Summa (B)    
    

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
1:3 Ungdomskonto, överförmyndarspärrade konton, fastigheter, bostadsrätter, 
värdepapper, fordringar per 31/12 eller upphörandedag enligt föregående årsräkning 
eller förteckning. Ange bank/institut och kontonummer    

Typ av egendom eller konto Kronor Antal/Andelar Öfn anteckningar 

Ungdomskonto    
    

Bankkonto (överförmyndarspärrat)     
    

Fastighet/ bostadsrätt    
    

Andra tillgångar    
    

Andra tillgångar 
 

  
 

Summa 
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2:1 Utgifter under perioden  
Här redovisar du endast utgifter på de konton som du tar upp under rubrik 1:1. Bifoga kontoutdrag 
från banken för hela perioden.  

 Bifoga underlag 

Utgifter Kronor Bilaga nr Öfn anteckningar 

Skatt    
  5  

Privata medel – överföring till ungdomskonto    
  6  

Sparande - överföring till spärrat konto    
  7  

Övriga utgifter (ej utgifter från ungdomskonto)    
  8  

    
Summa (C)    

 
 
Tillgångar 31/12/ upphörandedag enligt årsbesked eller ränte- och kapitalbesked 
(bifoga underlag)  
 
2:2 Bankkonton som särskild förordnad vårdnadshavare/ förmyndare, medförmyndare disponerar              

Ange bank/institut och kontonummer Kronor Öfn anteckningar 

Bankkonto   
   

Bankkonto   
   

Summa (D)  
 

 

 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
2:3 Ungdomskonto, överförmyndarspärrade konton, fastigheter, bostadsrätter, 
värdepapper, fordringar per 31/12 eller upphörandedag. Ange bank/institut och 

kontonummer (bifoga underlag)        
Typ av egendom eller konto Kronor Antal/Andelar Öfn anteckningar 

Ungdomskonto    
    

Bankkonto (överförmyndarspärrat)     
    

Fastighet/ bostadsrätt    
    

Andra tillgångar    
    

Andra tillgångar 
 

  
 

Summa 
 

   

 
 

OBS! Summa A+B skall vara detsamma som C+D - ingen differens ska finnas!
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Ekonomisk förvaltning 

Om utbetalning av CSN/studiestöd sker. Bidraget handhas enligt följande: (T ex. genom utbetalning till 

dig och sedan överföring till barnets ungdomskonto eller familjehemmet). Bifoga beslut från CSN 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________   

Om utbetalning av barnbidrag sker. Barnbidraget handhas enligt följande: (T ex. genom utbetalning till 

dig och sedan överföring till familjehemmet). Bifoga beslut. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________ 

Av utbetalning av barnpension sker: Barnpensionen handhas enligt följande (bifoga beslut): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Barnets boendeform/vistelse ser ut som följer: 

__________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 Har andra speciella händelser inträffat under perioden? – Ange dem här: 

(T ex. boutredning, arvskifte, överklagande av beslut gällande barnet, medverkan vid domstolsförhandling). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Övriga upplysningar  
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ANVISNINGAR 

Underlag som ska lämnas in med årsräkningen/sluträkningen  

Under rubrik 1:1 anger du det av barnets konton som du disponerar. Värdet enligt 

föregående årsräkning eller förteckning ska redovisas. 

Det är inkomster och utgifter på det kontot som du tar upp under rubrik 1:1 som ska 

redovisas under rubrik 1:2 (inkomster) och 2:1 (utgifter). Inkomsterna och utgifterna 

ska styrkas med underlag från till exempel Försäkringskassan, CSN och 

socialtjänsten. Om du har betalt fakturor från barnets konto som du disponerar ska 

du lämna underlag i form av fakturor. Om du har gjort inköp till barnet, från barnets 

konto som du disponerar, behöver du även styrka detta med underlag såsom 

exempelvis kvitton.  

För att veta vilka transaktioner (inkomster och utgifter) som skett på kontot under 

perioden, beställ ett kontoutdrag från banken och bifoga årsräkningen. 

Övriga konton och tillgångar som barnet hade enligt föregående årsräkning eller 

förteckning, till exempel överförmyndarspärrade konton och barnets ungdomskonto 

redovisas under rubrik 1:3. Värdet enligt föregående årsräkning eller förteckning ska 

redovisas. 

Under rubrik 2:2 anger du värdet per 31/12 eller upphörandedag på det av barnets 

konton som du disponerar (samma konto som du tagit upp under rubrik 1:1). Värdet 

på kontot ska styrkas med årsbesked eller kapital- och räntebesked.  

Övriga konton och tillgångar som barnet hade per 31/12 eller upphörandedag, till 

exempel överförmyndarspärrade konton och barnets ungdomskonto redovisas under 

rubrik 2:3 och styrks med årsbesked, kapital- och räntebesked, taxeringsbevis 

(avseende fastighet). Tänk även på att bifoga underlag från bank som styrker att du 

som särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare, medförmyndare inte har tillgång 

till dessa konton.   

För att styrka kontohändelser under perioden på de konton som du redovisar under 

2:3, beställ kontoutdrag från banken och bifoga årsräkningen. 

Observera! Om du har fått in pengar från t ex CSN på ett av dina egna konton som 

du sedan överfört till familjehem, boende eller barnets konto ska du skicka in 

underlag som visar att de emottagit dessa medel. Det kan t ex vara ett intyg från 

familjehemmet att de har emottagit XX kronor under perioden xx—xx  

(redovisningsperioden). 

Observera att pengarna endast ska studsa på ditt konto. Pengarna ska alltså genast 

överföras till familjehemmet, boendet eller barnet. 


