
 

 

 
Bodens kommun 

 
www.boden.se 

E-post 
ofn@boden.se 

Organisationsnr 
212000-2767 

Postadress 
961 86 Boden 

Besöksadress 
Stadshuset 
Kyrkgatan 24 

Telefon 
0921-620 00 

Fax 
0921-165 43 

Bankgiro 
600-7181 

 

 

Överförmyndarnämnden 

ÅRSRÄKNING  
Sida 
1(4) 

SLUTRÄKNING  

 
Kalenderår 

 
Period 

 Fr o m T o m 

 
Inlämnas före den 1 mars 
När uppdraget upphör ska slut-/delräkningen 
lämnas in senast inom en månad efter slutdatum. 

Insändes till 
Överförmyndarnämnden 
Bodens kommun 
Kyrkgatan 24 
961 86  BODEN 

 
Huvudman  
Namn 

 
Personnummer 

 

Gatuadress 

 
Postnr 

 
Postadress 

 

Vistelseadress 

 
Postnr 

 
Postadress 

 

Telefon 

 
Telefon, mobilnr 

 
e-postadress 

 

 

God man   Förvaltare   Förmyndare  
Namn 

 
Personnummer 

 
Gatuadress 

 
Postnr 

 
Postadress 
 

Telefon 
 

Telefon, mobilnr 

 
e-postadress 

 
 

Underskrift 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i års-/sluträkningen är riktiga 
 
 
 ..........................................................   .....................................  
Ort  Datum 
 
…………………………………………… ………………………………………… 
God mans/Förvaltares/ Förmyndares namnteckning Förmyndares namnteckning 
 
Överförmyndarnämndens granskning och notering 

 utan anmärkning  med anmärkning – enligt bilaga dnr: 
Öfn:s notering: 

Datum: 

 

Granskad av: 

 



Bodens kommun 
  

 
Sida 
2(4) 

 

December 2014 

TILLGÅNGAR vid periodens början -  från föregående årsräkning eller förteckning 
Bankkonton/kontanter Kronor Bifogad 

handl. nr 
Spärr Öfn:s 

notering 
Bankkonton     
 

     

     

     

Kontantkassa hos god man/Förvaltare/Förmyndare     

 

Summa tillgångar på bankkonto/kontanter A   

 
Fastigheter, bostadsrätter ange taxeringsvärdet 

Värdepapper tex aktier, fonder och obligationer anges i 
både antal andelar och värde i kronor 

Andelar Värde i kronor Bifogad 
handl. 
nr 

Spärr Öfn:s 
notering 

      

      

      

      

      

Summa fastigheter, värdepapper   

 
 
INKOMSTER under perioden Kronor  Bifogad 

handl. nr 
Öfn:s 
notering 

Bostadstillägg/bostadsbidrag 
   

Pension 
   

    

    

    

    

    

    

    

Summa inkomster B  

 

Summa tillgångar på konton och inkomster A+B  



Bodens kommun 
  

 
Sida 
3(4) 

 

December 2014 

UTGIFTER under perioden 
Bifoga sammanställning Kronor Bifogad 

handl. nr 
Öfn:s 
notering 

Skatt 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa utgifter C  

 
TILLGÅNGAR vid periodens slut 
Bankkonton/kontanter Kronor Bifogad 

handl. nr 
Spärr Öfn:s notering 

Bankkonton     
 

     

     

     

Kontantkassa hos god man/Förvaltare/Förmyndare     

 

Summa tillgångar på bankkonto/kontanter D  
 
Fastigheter, bostadsrätter (ange taxeringsvärdet) 

Värdepapper tex aktier, fonder, obligationer anges i 
både antal andelar och värde i kronor 

Andelar Värde i kronor Bifogad 
handl. 
nr 

Spärr Öfn:s 
notering 

      

      

      

      

      

Summa fastigheter, värdepapper   

 

Summa utgifter och tillgångar på konton C+D  

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



Bodens kommun 
  

 
Sida 
4(4) 

 

December 2014 

SKULDER  

Långivare / Fordringsägare Periodens början  Periodens slut  Bifogad 
handl. nr 

Öfn:s 
notering 

     

     

     

     

     

     

     

Summa skulder    

 
ÖVRIGA KONTON 
Kontanter på boende, huvudmannens eget konto, 
behållning på MedMera, ICA m.m 

Periodens 
början 

Periodens slut Bifogad 
handl. nr 

Spärr Öfn:s 
notering 

      

      

      

      

      

Summa övriga konton    

 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
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