Dags att lämna in årsräkningarna för år 2019

Använd checklistan så du inte missar något viktigt:







Ta kopior på de underlag som du
behöver, till exempel om du ska ansöka
om bostadsbidrag, innan du skickar in
underlagen till oss.
Utgå från kontoutdraget när du
upprättar din årsräkning.
På kontoutdraget framgår det vilka
transaktioner som gjorts på kontot
under året.
Årsräkningarna ska skickas in




Kom ihåg att skicka med årsbesked och
andra viktiga verifikationer.
Om du har andra ärenden till oss, skicka
gärna in dem separat och inte
tillsammans med årsräkningen.

Om du inte har fått blanketter från oss kan du
själv hämta dem på vår hemsida:
sundsvall.se/godman-blanketter

som original och vara undertecknade
med bläckpenna. Tänk på att du skriver
under årsräkningen och redogörelsen på
heder och samvete.

Du kan också kontakta oss så skickar vi dem till
dig.

Årsbesked

Digital redovisning

Vi har fått information om att bland annat
Pensionsmyndigheten inte längre skickar ut
årsbesked. Vid kontakt med Skatteverket har vi
fått information om att alla kan få sina uppgifter
hemskickade. Kontakta Skatteverket för mer
information: www.skatteverket.se/kontaktaoss

Det har varit problem att lägga in ören i den
digitala redovisningen. Från och med tisdagen
den 28 januari ska detta vara åtgärdat. Vi vill
tacka alla som har hört av sig till oss i frågan.

Utbetalning av arvode
Tänk på att du som är god man eller
förvaltare från och med 2020 själv ska betala in
skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Du
kan läsa mer om detta på Skatteverkets
hemsida: www.skatteverket.se
och på vår hemsida: www.sundsvall.se/arvode

Överförmyndarnämnden Mitt har beslutat att de
räkningar som är inlämnade digitalt har förtur i
granskningsordningen.
Du hittar länken till den digitala redovisningen på
vår hemsida under blanketter, där du också kan
se instruktionsfilmer för digitalredovisning som
Örebro kommun har tagit fram:
www.sundsvall.se/godman-blanketter

Stöd i hur en årsräkning ska upprättas
Vi har tagit fram en utbildningsfilm så att du i
lugn och ro kan få stöd att upprätta en
årsräkning. Den behandlar i huvudsak
årsräkningar för vuxna personer men den kan
också vara till hjälp för dig som ska upprätta en
räkning för omyndiga.
Du hittar filmen på vår
hemsida: www.sundsvall.se/godman-blanketter

Felsökningshjälpen

Informationsträffar

Om du kör fast och inte kan hitta var felet ligger
kan du få tips på ”Felsökningshjälpen” som har
öppet för drop in följande tider:

För dig som är förmyndare och ska redovisa
påminner vi om dessa inplanerade träffar:









Ånge, den 18/2 kl. 13.00-15.00
Folkets hus i salen ”Gillet”
Nordanstig, den 20/2 kl. 13.00-15.00
Bergsjögården i ”Stora salen”
Timrå, den 25/2 kl.13.00-15.00
Kommunhuset i salen ”Alliansen”
Sundsvall, den 13/2 kl. 13.00-15.00
Kommunhuset i ”Fullmäktigesalen”
Sundsvall, den 21/2 kl. 13.00-15.00
Kommunhuset i ”Fullmäktigesalen”
Sundsvall, den 27/2 kl. 17.00-19.00
Kommunhuset i ”Fullmäktigesalen”.

Årsräkningstelefonen
060-19 13 94
Du kan också kontakta oss för frågor på
Årsräkningstelefonen följande extrainsatta tider:






E-tjänster
Förutom digital redovisning kan du också
använda dig av e-tjänster.
Just nu erbjuder vi dessa e-tjänster:






Onsdag den 19/2 kl. 12.00-14.00
Onsdag den 26/2 kl. 12.00-14.00
Fredag den 28/2 kl. 13.00-15.00.

Du kan såklart också ringa under våra ordinarie
telefontider, måndag till fredag mellan kl. 9.0011.00 på telefon: 060-19 13 90

Nordanstig den 22/1 kl. 15.00-16.00
Kommunhuset Bergsjö i lokal "Gunnar
Greiber" (har varit redan)
Sundsvall den 29/1 kl. 14.30-15.30
Kommunhuset i lokal "Skvadern" 247
Sundsvall den 30/1 kl. 15.00-16.00
Kommunhuset i lokal "Skvadern" 247
Ånge den 5/2 kl. 15.00-16.00
lokal Bergåsen (ingång hotell Mittlandia)
Timrå den 12/2 kl. 15.00-16.00
Kommunhuset i lokal "Idé".








Ansökan om uttag från
överförmyndarspärrat konto
Ansökan om förvaltarfrihetsbevis
Omprövning av förvaltarskap
Intresseanmälan, bli god man eller
förvaltare
Entledigande godman/förvaltare
Förteckning ställföreträdarskap
Redogörelse för ställföreträdare i barnoch ungdomsärenden.

Saknar du någon e-tjänst är du välkommen att
kontakta oss.

Kontaktinformation
Överförmyndarkontoret
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.
(Sundsvalls kommunhus)
Boka alltid tid för besök.
Post: Överförmyndarkontoret,
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall.
Telefon: 060-19 13 90
Telefontid vecka 1-25 och 34-52:
måndag-fredag klockan 9.00-11.00
Telefontid vecka 26-33:
måndag-onsdag klockan 9.00-11.00
E-post: overformyndarnamnden@sundsvall.se
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