
Redogörelse och begäran om arvode för  
särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 

Redovisningsperiod 

☐ Årsräkning, period   ………………………………………………. 

☐ Sluträkning, period   ………………………………………………. 
 Datum:  år/månad, dag – år/månad/dag 

Årsräkningen skickas in före den 1 mars, sluträkning inom en månad från upphörandet. 
Till: Överförmyndare i Samverkan, Box 171, 541 24 SKÖVDE. 

Omyndig 
Namn Personnummer 

Folkbokföringsadress 

Postnummer Ort 

Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 1 
Namn Personnummer 

Telefonnummer E-postadress

Gatuadress 

Postnummer Ort 

Särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 2 
Namn Personnummer 

Telefonnummer E-postadress

Gatuadress 

Postnummer Ort 

Begäran om arvode Öis ant. 

Jag begär arvode för uppdraget förvalta egendom 
Procent 

Jag begär kostnadsersättning i enlighet med överförmyndarens schablon 
Procent 

Jag begär reseersättning för resor kopplade till uppdraget förvalta egendom och 

bifogar min körjournal 

km 

Jag begär inte arvode 

Underskrifter (härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna redovisning är riktiga. 
Datum Underskrift 1 Namnförtydligande 1 

Datum Underskrift 2 Namnförtydligande 2 

Överförmyndarens anteckningar 

Redogörelsen granskad:  ☐ utan anmärkning ☐ med anmärkning
Datum Handläggarens underskrift 

Överförmyndarens anteckningar 

mailto:ois@skovde.se


Redogörelse och begäran om arvode för  
särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 

Uppgifter om ingående behållning och inkomster under perioden 

Bankkonton som du förvaltar per 1/1 eller förordnandedag (om ärendet påbörjats under året). 
Transaktionskonto (ange bank och kontonummer) Behållning Bilaga 

nr 
ÖF anteckningar 

Konton med överförmyndarspärr (ange bank och kontonummer) 

Summa bankkonton 

Obs! Eventuellt konto för barnets privata medel/fickpengar tas upp på sista sidan. 

Inkomster under den aktuella perioden 
Bifoga underlag i form av beslut, utbetalningsbesked/-plan eller motsvarande 

Typ av inkomst Totalinkomst under perioden Bilaga 
nr 

ÖF anteckningar 

Lön, brutto (om den förvaltas av dig) 

Barnbidrag/CSN-bidrag 

Barnpension, skattepliktigt 

Barnpension, skattefri 

Räntor, brutto 

Utdelning av värdepapper 

Andra bidrag (ange vilka): 

Utbetalning från skattekontot 
(skatteåterbäring) 

Övriga inkomster (specificeras i bilaga) 

Summa 
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Redogörelse och begäran om arvode för  
särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 

Utgifter under perioden 

Bankkonton som du förvaltar per 31/12 eller upphörandedag (om ärendet avslutats under året) 
Typ av utgift Totalt under perioden Bilaga 

nr 
ÖF 
anteckningar 

Skatt på inkomster och tillgångar 

TV, telefoni, internet, försäkringar 

Fritidsaktiviteter 

Kläder, glasögon, förbrukningsvaror 

Privata medel: överlämnade kontanter mot 
kvittens 

Privata medel: överfört till fickpengkonto 

Inköp gjorda av dig (bifoga alla kvitton) 

Arvode, netto 

Sociala avgifter och skatt på arvodet 

Inbetalning till skattekontoret (restskatt) 

Bankavgifter 

Övriga utgifter (specificeras i bilaga) 

Summa utgifter 

Uppgifter om utgående behållning och utgifter under perioden 

Bankkonton som du förvaltar per 31/12 eller upphörandedag (om ärendet avslutats under året) 
Transaktionskonto (ange bank och kontonummer) Behållning Bilaga 

nr 
ÖF anteckningar 

Konton med överförmyndarspärr (ange bank och 
kontonummer)

SUMMA 

Obs! Eventuellt konto för barnets privata medel/fickpengar tas upp på sista sidan. 
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Redogörelse och begäran om arvode för  
särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 

Uppgifter om värdepapper, fastighet/bostadsrätt samt övriga tillgångar 
Värdepapper (ange marknadsvärde per 31/12 eller upphörandedatum vid sluträkning) 

Typ av 
värdepapper 

Bank/institut och kontonummer Andelar/ 
antal 

Marknadsvärde Bilaga 
nr 

ÖF 
anteckningar 

Summa värdepapper 

Fastighets- / bostadsrättsinnehav och övrig lös egendom av betydande värde 

Fastighetsbeteckning/bostadsrättens nummer/typ av 
tillgång 

Värde per 31/12 eller 
upphörandedatum 

Bilaga 
nr 

ÖF 
anteckningar 

Upplysning om det omyndiga barnets konto för fickpengar/privata medel 

Konto (ange bank och kontonummer) Utgående behållning Bilaga 
nr 

ÖF 
anteckningar 

Summa 

Boende och kontaktuppgifter 

Den omyndige har under perioden bott: 

Familje-
hem

HVB (hem för vård 

och boende) 

I annat boende, 

nämligen: 

Kontaktuppgifter till den omyndiges boende: 

Kontaktperson/familjehemsförälder 

Adress 

Telefon 

E-postadress
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Redogörelse och begäran om arvode för  
särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare 

Övriga upplysningar 

Information om personuppgifter 

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra 
tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som registrerad. 

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är Överförmyndaren i den kommunen där barnet befinner/uppehåller sig 

• Ändamålet med behandlingen är att hantera redovisning för uppdragen för att kunna betala ut arvoden

• Behandlingen grundar sig på myndighetsutövning

• De som kan komma att ta av uppgifterna är barnet, ställföreträdare och närmast anhöriga

• Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter som inte grund för
sekretess föreligger 

• Lagringstiden för personuppgifter bestäms av Överförmyndarens dokumenthanteringsplan

• Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör den
registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen 

• Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan 

• Registrerad har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till respektive överförmyndares kommun via Överförmyndare i samverkan ois@skovde.se  
För mer information om hur personuppgifter behandlas se respektive överförmyndares kommuns hemsida. 
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