
Inlämnande av årsräkning

Jag lämnar in uppgifterna som: Jag vill lämna följande uppgifter:

Förmyndare Årsräkning För tiden:

 

God man/förvaltare Sluträkning För tiden:

 

Inlämnandet av uppgifter gäller

Förnamn

 
Efternamn

 
Personnummer

 
Adress

 
Postnummer

 
Postort

 
Vistelseadress

 
Postnummer

 
Postort

 

Dina uppgifter

Förnamn

 
Efternamn

 
Personnummer

 
Adress

 
Postnummer

 
Postort

 
E-post

 
Telefonnummer

 

Underskrift God man/Förvaltare/Förmyndare 1

Undertecknad/undertecknade försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som är lämnade är korrekta.

Datum Namnteckning Namnförtydligande

Förmyndare 2 uppgifter

Förnamn

 
Efternamn

 
Personnummer

 
Adress

 
Postnummer

 
Postort

 
E-post

 
Telefonnummer

 

Underskrift Förmyndare 2
Datum Namnteckning Namnförtydligande

 

   2021-12-16 13:07
 

 
   
Postadress
Överförmyndarkansliet GGVV
Stadshuset
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 71 22

E-post
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se
ORG NR
212000-0555

 



A: Tillgångar 1 januari
Eller under förordnandedag om ärendet har påbörjats under året

Bank och kontonummer Kronor Öfn:s anteckning

   

   

   

Summa tillgångar på bankkonton (A) Kronor

 

Privata medel
Huvudmannens eget konto, boendekonto Kronor Öfn:s anteckning

   

   

B: Inkomster under perioden
Kronor Öfn:s anteckning

Pension, lön, sjukersättning   

Ränta på bankmedel, utdelning aktier   

Merkostnadsersättning/handikappersättning   

Bostadstillägg   

Habersättning   

Skatteåterbäring   

Sålda fonder eller värdepapper   

Arv (bifoga underlag)   

Försäljning fastighet   

Övrigt

 
  

Summa inkomster (B) Kronor

 
Summa tillgångar på konton och inkomster (A+B) Kronor

 

 

   2021-12-16 13:07
 

 
   
Postadress
Överförmyndarkansliet GGVV
Stadshuset
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 71 22

E-post
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se
ORG NR
212000-0555

 



C: Utgifter under perioden
Kronor Öfn:s anteckning

Skatt (avser all skatt, ex på pension, ränta, restskatt m.m.)   

Privata medel (överlämnat till boende eller annan)   

Fickpengar (överlämnat/överfört direkt till huvudman)   

Levnadsomkostnader (ex mat, kläder)   

Arvode och sociala avgifter när huvudmannen betalar   

Hyra   

Tv, el, telefon   

Försäkring   

Sjukvård/medicin   

Köp av värdepapper, sparande fonder   

Inbetalning skulder   

Övrigt ex. större inköp

 
  

Summa utgifter (C) Kronor

 

D: Tillgångar 31 december
Eller per upphörandedatum om ärendet har avslutats under året, bifoga årsbesked

Bank och kontonummer Kronor Öfn:s anteckning

   

   

   

Summa tillgångar på bankkonton (D) Kronor

 
Om redovisningen är riktig, skall summa A+B vara lika med summan C+D Summa (A+B)

 
Summa (C+D)

 

Privata medel
Huvudmannens eget konto, boendekonto Kronor Öfn:s anteckning

   

 Kronor

 
 

 

   2021-12-16 13:07
 

 
   
Postadress
Överförmyndarkansliet GGVV
Stadshuset
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 71 22

E-post
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se
ORG NR
212000-0555

 



Värdepapper (fonder, aktier, obligationer m.m.)

Värdepapper Värde 1 jan Värde 31 dec Förändring +/- Öfn:s anteckning

    

    

    

    

    

Summa värdepapper    

Materiella tillgångar (fastighet, bostadsrätt, bil/båt etc)

Materiella tillgångar (fastighet, bostadsrätt,
bil/båt etc)

Värde 1 jan Värde 31 dec Förändring +/- Öfn:s anteckning

Summa materiella tillgångar    

Skulder

Långivare Skulder 1 jan Skulder 31 dec Förändring +/- Öfn:s anteckning

    

    

    

    

    

Summa skulder    

 

   2021-12-16 13:07
 

 
   
Postadress
Överförmyndarkansliet GGVV
Stadshuset
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 71 22

E-post
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se
ORG NR
212000-0555

 



Övriga upplysningar

 

 

 

 

 

 

Överförmyndarens anteckning Granskning

Redovisningen granskad utan anmärkning
Granskad: ______/_______/_______

Nivå 1

Redovisningen granskad med justering
Handläggare: ________________________________

Nivå 2

Redovisningen granskad med anmärkning
Dnr: ________________________________

Nivå 3

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och
fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Ändamålet med behandlingen är hantera ditt ärende med stöd av följande lagstiftning Föräldrabalken 14 kap. 15 § 8§ myndig och 13 kap.
14 § 8§ omyndig.

Vi är skyldiga att lämna dessa uppgifter till:
• Tillsynsmyndigheten och behöriga enligt föräldrabalken 16 kap. 7§

Vi behöver samla in dessa personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. Dina personuppgifter lagras hos oss i 3 år efter avslutat
ärende. Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du
kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer
information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter. 
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Postadress
Överförmyndarkansliet GGVV
Stadshuset
331 83 Värnamo

Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
Telefon: 0370-37 70 00
Telefax: 0370-37 71 22

E-post
overformyndarkansliet-ggvv@varnamo.se
ORG NR
212000-0555

 

https://kommun.varnamo.se/personuppgifter
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