
 
Överförmyndarnämnden 

Inkomstschema 
Huvudman 

Namn 
 

Personnummer Period (from – tom) 

 
Månad Pension 

Pensions- 
myndig- 
heten 

Övrig 
pension 

Sjuk- eller 
aktivitets-
ersättning 

Lön Räntor Försörj-
ningsstöd 

Utdelning 
aktier/ 
fonder 

Bostad- 
tillägg/ 
bostads- 
bidrag 

Habili- 
terings-
ersättning 

Handi-
kapp-
ersättning 

Skatteåter-
bäring 

Övriga 
inkomster 

Summa 

Januari              
Februari              
Mars              
April              
Maj              
Juni              
Juli              
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              
Summa              
Bilaga 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.   
 
                                                                                                              

                                                                                                                                    Summa totala inkomster under året/perioden  
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