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Redovisning 
Särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare 

 Slutredovisning      Årsredovisning   
Kalenderår Period (datum) 

Underårig 
Namn Personnr 

Adress Telefon/mobil 

Postnummer Ort 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Namn Personnr 

Adress Telefon/mobil 

Postnummer Ort E-post 

Ekonomisk förvaltning 
 Jag har förvaltat den omyndiges egendom. Medlen har dock disponerat av (ange namn och funktion): 

 Jag har förvaltat den omyndiges egendom och använt medlen enbart till den omyndiges nytta. 

Den omyndige har fått följande bidrag under perioden: 
 Barnbidrag/studiehjälp:  

kronor under perioden
 Extra CSN-tillägg: 

kronor under perioden
 Försörjningsstöd: 

kronor under perioden 

  Andra bidrag/ersättningar: (ange typ av bidrag/ersättning)   

kronor under perioden 

Årsbesked och samtliga kontoutdrag för perioden ska bifogas. 



Övriga upplysningar 

OBS! Läs bifogade anvisningar! 

Begäran om arvode 

      Jag begär inte arvode 

      Jag begär arvode 

Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna 
redovisning är riktiga: 
Datum Namnunderskrift 

Namnförtydligande 

Granskning 

Granskning har skett 

Halmstad 

Utan anmärkning  Med anmärkning 

Anmärkning

Underskrift

Informationstext GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet med en sådan behandling 
är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas enligt dokumenthanterings-
planen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är nämnden för överförmyndare i samverkan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du 
når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
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