
 
Överförmyndarnämnden 

Utgiftsschema 
Huvudman 

Namn 
 

Personnummer Period (from – tom) 

 
Månad Prelimi- 

närskatt 
Övrig 
skatt 

Ränta/ 
bank-
avgift 

Hyra Omvård- 
nads- 
avgift 

Privata 
medel - 
fick- 
pengar 

Privata 
medel - 
boende 

Sjuk- 
vård/ 
medicin 

Tv/ 
telefon 

El 
 

Försäk- 
ringar 
 

Arvode 
mm 

Skatte- 
avdrag 
mm 

Övriga 
utgifter 

Summa 

Januari                
Februari                
Mars                
April                
Maj                
Juni                
Juli                
Augusti                
September                
Oktober                
November                
December                
Summa                
Bilaga 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.  
   
                                                                                                                

                                                                                                           Summa totala utgifter under året/perioden  
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