
  Årsräkningen 
 Alla uppgifter i årsräkningen måste skrivas 

med bläck – ej med blyerts. 

 

 Undertecknas på heder och samvete. 

 

 Ska ge en tydlig bild av hur huvudmannens 
medel har använts. Viktigt att en 
utgiftsspecifikation finns. 

 

 Årsräkningen ska stämma.  

 

 Alla delar är lika viktiga – alla tillgångar, 
inkomster, utgifter och skulder ska redovisas i 
årsräkningen. 

 

 

 

 

 

 



Specifikation över utgifter 

Fyll i 

huvudmannens 

olika kategorier 

av utgifter. 

För in utgifterna på rätt månad 

 

•Utgiften ska registreras den månad då betalningen eller 

överföringen gjordes, se kontoutdrag 

•Finns flera betalningar inom samma kategori under en 

månad räknas dessa samman.  

• Om du hanterar kontanter för inköp redovisas kontanta 

köp som utgift den månad då inköpet görs. 

 

Automatisk 

summering 

 

•per kategori 

•per månad 

•totalsumma 

 



Utgiftsspecifikation 
Finns digitalt 
på öfn:s 
hemsida! 



Bankkonton/kontanter 

 
• Transaktionskonto som du använder för betalningar. 
 
• Sparkonton och andra bankkonton som inte används av 
huvudmannen själv eller boendepersonal, hemtjänst etc. 
 
• Kontanter som förvaras hos god man eller förvaltare i 
handkassa 
 

 

Årsräkningen - Tillgångar vid periodens början  
 

Övriga tillgångar  
 
• Fastighet, bostadsrätt 
 
• Värdepapper - fonder, obligationer, aktier mm 
 
• Kapitalförsäkringar 
 
• Andra tillgångar  
 
 Uppgifter överförs från föregående 

årsräkning, sluträkning (Tillgångar vid 
periodens slut) eller från förteckning.  



Inkomster 

 
• Redovisa huvudmannens olika inkomster var för sig. 
 
• Inkomster ska redovisas brutto, före skatt. 
 
• Överföringar från sparkonton eller andra konton 
som ingår i summa A eller summa D, d v s med 
”vanliga pengar” på är ingen inkomst. 
 

• Uttag från fonder och värdepapper som säljs/löses 
in och utbetalas i pengar ska redovisas som inkomst. 

 
 

Summera inkomster för perioden (summa B) 
 
 
 

 

Årsräkningen - Inkomster 

 

Pension/ 
ersättning från 

försäkringskassan 
Lön Ränta (brutto) 

Bostadstillägg 

Bostadsbidrag 

Övriga bidrag och 
ersättningar 

Återbetalningar Arv 
Skatteåterbäring 

Gåvor 

Inkomst av 
försäljning av 

fastighet, 
värdepapper, 

lösöre 



Årsräkningen - Utgifter 

Utgifter 

 
• Utgifter ska vara specificerade.  
 
• Överföringar till sparkonton eller andra konton 
som ingår i summa A eller summa D, d v s med 
”vanliga pengar” på är ingen utgift. 
 
• Placering/sparande i fonder och värdepapper 
ska redovisas som utgift. 
 

Summera utgifter för perioden (summa C) 
 
 

Skatt på 
inkomst 

Skatt på ränta Betalningar 
Inköp av god 

man/förvaltare 

Överlämnade, 
kvitterade  

kontanter = 
fickpengar 

Överförda 
fickpengar och 

matpengar 

Sparande och 
placering i 
fonder och 

värdepapper 

Utmätning 
Betalning av lån 

och  skulder 



Årsräkningen – Tillgångar vid periodens slut 
Bankkonton/kontanter 

 
• Transaktionskonto som du använder för betalningar. 
 
• Sparkonton och andra bankkonton som inte används av 
huvudmannen själv eller boendepersonal, hemtjänst etc. 
 
• Kontanter som förvaras hos god man eller förvaltare i 
handkassa. 

 

Summera utgifter för perioden (summa D) 
 

 
 
Övriga tillgångar  
 
• Fastighet, bostadsrätt 
 
• Värdepapper - fonder, obligationer, aktier mm 
 
• Kapitalförsäkringar 
 
• Andra ”bundna” tillgångar  
 
 

Uppgifter tas från årsbesked per 
31 december. 



Kontrollräkna summorna i din årsräkning 



Årsräkningen – Skulder 

Skulder 

 
• Skulder hos inkassoföretag 
 
• Skulder hos Kronofogden 
 
• Lån 
 
• Övriga skulder 
 
 



Årsräkningen – Övriga konton 

Övriga konton 

 
• Konton för fickpengar och matpengar som 
används av huvudman, boendepersonal, 
hemtjänst m fl.  
 
• Kontantkassa på gruppbostad, äldreboende 
etc. 
 
 
 



Handkassa hos god man eller förvaltare  

• Denna handkassa avser pengar som tagits ut och som förvaras hos god man eller 
förvaltare för att användas för inköp till huvudmannen eller vid senare tillfälle 
överlämnas som fickpengar till huvudmannen, boendepersonal, hemtjänst etc mot 
kvittens. 

 

• Tydlig redovisning krävs – se kassablad kontanthantering. Specificera inköp och bifoga 
kvitton. 

 

• Pengar som tas ut till en handkassa blir en utgift först då pengarna 
används/överlämnas.    

 

• Pengar som tas ut för att direkt eller inom snar framtid överlämnas till boendepersonal, 
hemtjänst etc. behöver inte nödvändigtvis dokumenteras på kassablad, d v s då uttag 
från bank motsvaras av en kvittens som visar att pengarna har lämnats över. 

 

 

 

 



Kassablad kontanthantering 



• Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den 1 mars varje år i en årsräkning till 
överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under 
ställföreträdarens förvaltning. 

 

•  Årsräkningen skall avges på heder och samvete. 

 

• I årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som 
räkningen avser.  

 

• En sammanställning ska göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall 
särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.  

 

• Överförmyndaren kan vitesförelägga den som efter påminnelse inte kommer in med sin årsräkning.  

 

Vad säger lagen om årsräkningar?  

Föräldrabalken 14 kap. 15-16 §§, 16 kap. 13§ 


