Förenklad redovisning
(förmyndare)
Används endast om du som förmyndare
beviljats förenklad redovisning

Perioden: ……………...... – …………….
Omyndig
Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

E-post

Postort

Telefonnummer

Förmyndare 1
Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

E-post

Postort

Telefonnummer

Förmyndare 2
Namn

Adress

Personnummer

Postnummer

E-post

Postort

Telefonnummer

Härmed intygas på heder och samvete att de lämnade uppgifterna i års- eller sluträkningen är riktiga.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Om två förmyndare ska båda skriva under räkningen
Arvode (arvode och ersättning utgår ej till föräldrar)
Begär du arvode för perioden?

Fylls endast i av särskilt förordnad
förmyndare/medförmyndare.

 Ja  Nej
Begär du milersättning?

 Ja ersättning för ......................... km (bifoga körjournal).  Nej
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Tillgångar per den 31 december, eller per upphörandedatum (myndighetsdagen)
Omyndigs samtliga tillgångar per den 31 december eller per upphörandedatum ska anges.
Uppgift om bank, kontonummer, värdepapper, fonder,
fastighetsbeteckning, med mera.

Överförmyndarnämndens
anteckningar

Kronor

Summa tillgångar:

Bilagor som alltid ska bifogas
•

Årsbesked från samtliga konton, inklusive värdepapper som tillhör den omyndige.

Bilagor som ska bifogas i vissa fall
(beroende på vad som skett under perioden och hur ditt beslut om förenklad redovisning ser ut)

 Kontoutdrag från samtliga konton som tillhör den omyndige för hela perioden.
 Avräkningsnota vid försäljning/köp av värdepapper.
 Övriga underlag, t. ex efter arv eller gåva som ej meddelats överförmyndaren
Ange vad: _____________________________________________________
Övrig information du vill lämna (valfritt)

Överförmyndarnämndens anteckningar
Granskning har skett:  utan anmärkning

 med korrigering

 med anmärkning

Notering/Anmärkning

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till
dator kan du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Överförmyndarnämnden är
personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon 0303-70 30 00.
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