
LK 2376 utg 3 (juli 2013)

B   INKOMSTER UNDER PERIODEN ……………….....…………År ………..……….

     Överförmyndarenheten Huvudmannens namn: …………………………………………….

Pension/Lön 
Brutto

Pension 
Brutto

Pension 
Brutto

Soc. 
bidrag

Förlängt 
barnbidr.

Bost.tilläg 
Bost.bidr.

Handikapp- 
ersättning Hab.ersättn. Sökta 

fondmedel
Räntor 
brutto

Utdelning 
värdep. 
fonder

Inkomst. 
försäljn. 
värdep.

Skatte-
återbäring Gåvor Övriga inkomster

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

S:a

Totalt inkomst (brutto) ______________________

Syftet med redovisningsbladet är att er redovisning ska bli tydlig och överskådlig för att underlätta den granskning som görs. Således är det lämpligt att varje 
kolumn endast innehåller en typ av inkomst. Finns det flera inkomster av liknande slag t. ex. olika pensioner, redovisas dessa i olika kolumner.

Större inkomster av betydande slag som inte passar in i någon av ovanstående kolumner såsom arv, försäljning av fastighet/bostadsrätt, ska redovisas direkt i 
årsräkningsblanketten under punkten B

Besöksadress: ST. Larsgatan 41, Linköping  Postadress: Linköpings kommun, Överförmyndarenheten, 
581 81 Linköping    Växel: 013-20 60 00    Telefon: 013-20 69 99    Fax: 013-20 59 61
E-postadress: overformyndarenheten@linkoping.se     www.linkoping.se 
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