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Upprättande av årsräkning 

1 Årsräkning - föräldrabalken 14 kap 15 §  

Årsräkningen ska vara inlämnad före 1 mars.  

Årsräkningen kan lämnas in på olika sätt. 

1. e-Wärna, digitalt redovisningssystem. För att redovisa i e-Wärna 

krävs att du har en e-postadress angivet hos överförmyndar-

nämnden samt att du har bank-id. Glöm inte att bifoga de övriga 

handlingarna som ska lämnas in, se punkt 2. Handbok finns att 

ladda ner på www.kramfors.se/godman  

2. Annat digitalt redovisningssystem i vilken du redovisar inkomster 

och utgifter. Skriv ut blanketten, underteckna och lämna in till 

överförmyndarnämnden tillsammans med övriga handlingar som 

ska lämnas in, se punkt 2.  

3. Pappersblankett som finns att hämta på www.kramfors.se/godman, 

fylls i, undertecknas och lämnas in till överförmyndarnämnden 

tillsammans med övriga handlingar som ska lämnas in, se punkt 2.  

Årsräkningen ska vara ifylld och undertecknad med bläckpenna alternativt 

bank-id (om du använder e-Wärna).  

2 Bifoga till årsräkningen 

Oavsett hur du väljer att redovisa ska du bifoga följande:  

1. Redogörelse och körjournal som underlag för arvode.  

2. Årsbesked från bank eller liknande som styrker tillgångarna per 

31/12. Bevis om överförmyndarspärr ska framgå av handlingarna. 

3. Kontoutdrag för redovisningsperioden på samtliga konton som 

redovisas under rubriken Tillgångar (A och D). 

Glöm inte att saldo per transaktion ska framgå. 

4. Kontrolluppgift avseende pension och/eller lön. 

5. Uppgift om bostadstillägg/-bidrag 

6. Senaste kontoutdraget från huvudmannens skattekonto.  

7. Kvitton/kvittenser som styrker kontantuttag som gjorts av god 

man/förvaltare. 

8. Godkännande av boendets kassabokföring, gäller för huvudman 

som bor i gruppboende.  

Du är som ställföreträdare skyldig att spara övriga verifikat och kvitton för 

att kunna visa vilka åtgärder du har vidtagit under året. Dessa kan komma 

att begäras in om överförmyndarnämnden finner skäl för detta eller om 

ditt ärende är uttagen för djupgranskning.  

http://www.kramfors.se/godman
http://www.kramfors.se/
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Upprättande av årsräkning 

Överförmyndarnämnden har rätt att när som helst begära in upplysningar 

som ingår i tillsynen. (FB 12 kap 9 §). 

3 Upprättande av årsräkning, instruktion 

A  

På Tillgångar vid periodens början (A) för du in de saldon som fanns 

upptagna under (D) på föregående års-/sluträkning (förteckningen vid 

nytt ärende).  

Uppgifter ska lämnas för: 

1. Transaktionskonto, det vill säga det konto som du disponerar över. Till 

vilket inkomster inbetalas samt utgifterna betalas från. 

Observera att du här ska redovisa för det konto som du ansvarar för  

samt eventuella kontanter. 

Saldon under Transaktionskonto/kontanter summeras sedan (A). 

För övriga tillgångar gäller samma sak som ovanstående. Uppgifterna 

hämtas från utgående behållning från föregående års-, sluträkning eller 

förteckning vid nytt ärende. 

Uppgifter ska lämnas för: 

1. Fickpengskonto (det konto som huvudmannen själv disponerar över), 

Sparkonton, ICA- och Coopkonton, medlemskonton (Coop, OKQ8) 

2. Fonder/aktier/värdepapper/pensions- och/eller livförsäkringar 

Fastigheter till taxeringsvärde och bostadsrätter till förmögenhetsvärde 

 

B  

Under inkomster under perioden fyller du i alla inkomster som har 

kommit in på konto som finns under Tillgångar vid periodens början 

(A) till exempel: 

1. Pension/lön/aktivitetsersättning redovisas brutto (innan avdragen skatt) 

2. Bostadstillägg/bidrag, handikappersättning, habiliteringsersättning  

3. Räntor på konto (Gäller endast för konto under A) 

4. Uttag gjorda från övriga tillgångar och som är insatta på konto under 

Tillgångar (A). 

5. Återbetalningar/gåvor som är insatta på konto  

Inkomsterna summeras sedan (B) 

Summera tillgångar Transaktionskonto/kontanter och inkomster (A+B) 
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Upprättande av årsräkning 

Observera att insatt arv och försäljningslikvid för såld fastighet ska tas 

med i årsräkningen även om det satts in på konto som ej redovisas. Sätt 

beloppet inom parentes och räkna inte med vid summering. 

 

C  

Under utgifter under perioden fyller du i samtliga utgifter som din 

huvudman haft under året från Transaktionskonto, det vill säga det 

konto du disponerar över. 

Exempel på utgifter: 

Skatt på inkomster 

Arvode och arbetsgivaravgift (om huvudmannen själv har stått för ditt 

arvode) 

Hyra/vårdkostnad (om kostnad för mat, resor, städning och hyra är på 

samma faktura ska hela beloppet tas i en utgiftspost). 

Överföringar (sparande) till sparkonto, fonder etc. som finns under 

övriga tillgångar 

Överföringar till Fickpengskonto, Ica, Coop. 

Kvarskatt 

Övriga utgifter, till exempel medicin, läkarvård, försäkringar, telefon, 

el med mera 

Om huvudmannen själv gjort transaktioner kan du ange det. 

De enda utgiftsposter, förutom skatt på inkomster, som ska tas med är 

de utgifter som finns på kontoutdraget. Kontrollera att kontoutdraget är 

komplett för hela den period som du ska redovisa för samt att det 

framgår saldo per transaktion på utdraget. 

Utgifterna summeras sedan (C) 
 

D  

På Tillgångar vid periodens slut för du in de saldon som finns per den 

31 december, enligt årsbesked från banken. 

Saldon på Transaktionskonto/kontanter summeras sedan (D). 

Under övriga tillgångar anger du saldo på sparkonton, fickpengskonto 

(det konto som huvudmannen själv disponerar över) , Ica- och 

Coopkonton samt medlemskonto (Coop, OKQ8). För upp antalet 

andelar av aktier, fonder och obligationer samt marknadsvärdet på 

dessa samt taxeringsvärde på fastigheter och förmögenhetsvärdet på 

bostadsrätter. 

Summera utgifterna och tillgångar Transaktionskonto/kontanter (C+D) 

Om du har lyckats så ska summa A+B och C+D bli lika. 

 

Under skulder för du in eventuella skulder som din huvudman har vid 

årets början och vid årets slut.  

Summera skulderna. 
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Upprättande av årsräkning 

Under övriga upplysningar fyller du uppgifter som du tror kan vara till 

nytta för oss i vår granskning. Om skulderna har ökat under året anger du 

skälen här.  

4 Anstånd 

Om du på grund av sjukdom eller annan anledning inte har möjlighet att 

lämna årsräkningen inom utsatt tid kan du ansöka om anstånd. Ansökan 

om anstånd måste lämnas före 1 mars. Ansök om anstånd via e-tjänst som 

finns på www.kramfors.se/godman alternativt på blankett för anstånd som 

finns på www.kramfors.se/godman.  

5 Vite - föräldrabalken 16 kap 13 § 

Överförmyndarnämnden får vid vite förelägga en förmyndare, god man 

eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter, bland annat att lämna in 

årsräkningen. Om årsräkningen inte lämnas in trots att en påminnelse 

skickats ut kommer överförmyndarnämnden att fatta beslut om vite vid 

nämndens sammanträde i mars.  

6 Kontrollera föregående redovisning 

Kontrollera föregående granskade redovisning för att se om Överför-

myndarnämnden har gjort någon förändring i beloppet på utgående 

summor. De summor som är upptagna som utgående saldo under punkt D 

och övriga tillgångar ska överföras till punkt A och övriga tillgångar.  

7 Differens mellan A+B och C+D 

Det får inte vara en större differens än 1 000 kronor mellan A+B och C+D. 

Är differensen större än 1 000 kronor kommer överförmyndarnämnden att 

återsända årsräkningen för att göras om. Årsräkningen kommer då inte 

anses som inkommen och du kan därmed komma att få en påminnelse.  

8 Kontantprincipen 

Kontantprincipen gäller, det vill säga endast faktiska inkomster och 

utgifter under perioden ska redovisas.  

9 Fritt konto 

På det fria kontot, det vill säga Transaktionskonto som inkomst och 

utgifter kommer in/ut på, får det endast finnas 25 000 kronor. Om saldot är 

större än detta vid årets slut måste du överföra lämplig summa till ett 

överförmyndarspärrat konto. Bevis om överföring bifogas tillsammans 

med årsräkningen.  

http://www.kramfors.se/
http://www.kramfors.se/godman
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Upprättande av årsräkning 

10 Överförmyndarspärr 

Som god man/förvaltare får man endast ha ett (1) fritt konto, kontot där 

inkomster kommer in och utgifter betalas från. Samtliga övriga konton och 

fonder måste vara försedda med överförmyndarspärr. Har nytt konto eller 

fond öppnats under året ska bevis om överförmyndarspärr bifogas 

årsräkningen.  

11 Den enskildes bästa – föräldrabalken 12 kap 

Tänk på att du som god man/förvaltare ska agera utifrån huvudmannens 

bästa och utifrån de förutsättningar som huvudmannens ekonomi tillåter. 

De medel som inte används till den dagliga livsföringen ska placeras så att 

tillräcklig trygghet finns samt ger skälig avkastning. 

12 Övrigt 

Se gärna vår hemsida, www.kramfors.se/godman. Där finns mer 

information, korta instruktionsfilmer, länk till e-Wärna, e-tjänster och 

blanketter.  

Du kan även få blanketter skickad till dig via Kom in kundtjänst.  

 

 

OBS! 

Du redovisar, upprättar och signerar årsräkning, 

redogörelse och körjournal på heder och samvete. 

 

 

TIPS 

Kontroll att redovisningen stämmer kan göras på ett enkelt sätt:  

Tillgångar vid redovisningsperiodens början: ___________ kr = ruta A i årsräkn  

Inkomster under perioden +  + ___________ kr = ruta B i årsräkn  

Summa A + B  =  ___________ kr  

Utgifter under perioden  ___________ kr = ruta C i årsräkn 

Tillgångar vid redovisningsperiodens slut +  ___________ kr = ruta D i årsräkn 

Summa C + D  =  ___________ kr  

  A + B   =   C + D 

 

 

http://www.kramfors.se/godman
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Upprättande av årsräkning 

 

 

 

 

Lycka till med redovisningen och tveka inte att höra av dig om du 

undrar över något.  

 

Tack för att du har tagit på dig ett väldigt viktigt uppdrag där du gör 

skillnad för en annan människa. 

 

 

Malin, Åsa och Jonas 

Överförmyndarverksamheten 

Kramfors kommun 

Tel växel 0612-800 00, telefontid må-to 10.00-11.00 

e-post ofnregistrator@kramfors.se 

 

 


