
HÖGLAINDiETS 
ÖVERFÖ:RMYNDARVERKSAMHET 
Aneby • Eksjö • Nässjö • Säv.sjö • Vetlanda 

UTGIFTER UNDER PERIODEN 

År ________ 

Huvudmannens namn: _______________________________ Personnummer:____________________ 
Totalsumman överförs till års-/sluträkningen 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa 

Skatt på inkomst - kr 
Hyra - kr 
Omvård/hemtj - kr 
Sjukvård - kr 
Medicin - kr 
TV/Tele/Dator - kr 
El - kr 
Försäkring - kr 
Bankavgifter - kr 
Arvode - kr 
Skatt+avgift arvode - kr 
Kvarskatt - kr 
Köp av fonder/aktier - kr 
Matkonto (Coop, Ica mm) - kr 
Fickpeng kontoöverföring - kr 
Fickpeng kontant Huvudman - kr 
Fickpeng Kontant Boende - kr 
Inköp god man, kortbetalning - kr 
Inköp god man, kontant - kr 

- kr 
- kr 
- kr 
- kr 
- kr 
- kr 
- kr 

Summa - kr 



HÖGLAINDiETS 
ÖVERFÖ:RMYNDARVERKSAMHET 
Aneby • Eksjö • Nässjö • Säv.sjö • Vetlanda 

INKOMSTER UNDER PERIODEN 

År ________ 

Huvudmannens namn: _______________________________ Personnummer:____________________ 
Totalsumman överförs till års-/sluträkningen 

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Summa 

Sjuk/aktivitetsersättning - kr
Pension - kr
Övrig Pension - kr
Överig Pension - kr
Lön - kr
Bostadstillägg/bidrag - kr
Handikappersättning - kr
Hab.ers. - kr
Övriga Bidrag - kr
Skatteåterbäring - kr
Bankränta - kr
Utdelning aktier - kr
Utdelning obligationer - kr
Sålda fonder, aktier, vp - kr
Försäljning hus/bostadsrätt - kr
Arv, gåva - kr

- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr

Summa - kr
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