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Snart är det ett nytt år och dags för årsräkningarna
Julen och årsslutet närmar sig med stormsteg. Vi kan konstatera att år 2021 har innehållit
utmaningar för dig som ställföreträdare. Vi är väl medvetna om det och mycket tacksamma för
att du tagit denna viktiga roll, såväl för din huvudman som för samhället i stort. Du gör skillnad
och vi ser det!

Årsräkning för år 2021
Nu börjar det bli tid för dig som är ställföreträdare att förbereda arbetet med årsräkningarna för
år 2021. Precis som i fjol skickar vi inte ut några blanketter utan hänvisar i första hand till vårt
digitala redovisningssystem E-Wärna.

Hämta och skicka in din redogörelse
Redogörelsen kan du ladda ner på vår webbplats och bifoga i E-Wärna eller skicka in separat via
vår e-tjänst.
Kan du inte använda E-Wärna kan du hämta blanketten på vår webbplats där det också finns
information och länkar till e-tjänster och digital redovisning: www.sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/
ekonomi-ekonomiskt-bistand/god-man-forvaltare-formyndare/blanketter-god-man-forvaltareformyndare
Vill du få en blankett hemskickad kan du från den 10 januari 2022 ringa oss under vardagar
klockan 9.00-11.00 på telefon: 073-091 25 04.

Sista inlämningsdag 28 februari
Kom ihåg att årsräkningen ska vara inlämnad till Överförmyndarnämnden Mitt senast måndag
den 28 februari, 2022.
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Anstånd med årsräkning
Om du behöver mer tid för att lämna in din årsräkning ska du göra en skriftlig ansökan om anstånd.
Vi behöver din ansökan om anstånd senast måndag 28 februari, 2022.
Kom ihåg - för att vi ska bevilja anstånd måste det finnas särskilda skäl. Det kan till exempel vara att
det uppstått något som du inte kunnat förutse och som gör att du inte kan lämna in i tid.

Tips inför årsräkningen
Redovisade konton
En bra tumregel är att föregående års utgångsvärde är årets ingångsvärde. Om det är första
årsräkningen är utgångsvärdet det som står i den lämnade förteckningen.

Övriga tillgångar
Det är förra årets utgångsvärde som blir ingångsvärdet. Om det är första gången du lämnar in
årsräkning utgår du från värdet i förteckningen.

Insättningar under perioden
På redovisade konton ska följande redovisas:
• samtliga inkomster
• samtliga insättningar
• samtliga andra plusposter.
Tänk på att allt ska redovisas brutto, det vill säga innan avdragen skatt.

Uttag under perioden
På redovisade konton ska följande redovisas :
•
•
•
•

samtliga skatter
samtliga avdrag från inkomst, till exempel utmätning, underhåll, fackavgift
samtliga betalningar
samtliga andra uttag.

Fler tips
Börja med att ange inbetalda skatter. Efter det går du igenom kontoutdraget post för post.
Kontoutdraget är facit eftersom det är kontantprincipen som gäller. Samtliga utgiftsposter i
kontoutdraget ska finnas med i redovisningen.
Kontrollera att du bifogar alla underlag och verifikationer och anger eventuell bilaga i
årsräkningsblanketten.

Efterlevnadeguide
När någon avlider är det inte bara sorgen som ska tas
omhand utan allt runt dödsfallet ska ordnas. Det kan vara
svårt att veta vad som ska göras och i vilken ordning.
Vill du finna råd finns webbplatsen:
www.efterlevandeguiden.se
Du får bland annat veta:
•
•
•
•

vilka som måste informeras
hur du förbereder begravningen
hur du skaffar intyg för att sköta dödsboet
var du kan söka hjälp och stöd om du behöver det.
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Kom ihåg att betala in till a-kassan i tid
Avgiften till a-kassan är cirka 100-200 kronor per månad beroende på vilket fackförbund du tillhör.
Det är viktigt att du betalar in avgiften varje månad.
Om du glömmer att betala avgiften mister du ditt medlemskap i a-kassan och får då ingen
ersättning om du skulle bli arbetslös.

Assistansersättning
Här är ett tips för dig som har en huvudman som har assistans och betalar assistansersättning.
Det finns en webbplats med användbar information: www.assistanskoll.se
Där hittar du information om assistansersättning, exempelvis:
•
•
•
•

hur assistansersättningen fördelas på olika kostnadsslag
medellöner för assistenter
uppsägningstider
vinstmarginalen för större anordnare.

Digitala tjänster hos försäkringskassan
Försäkringskassans digitala tjänster är bland de mest använda i Sverige och som ställföreträdare
(god man eller förvaltare) har du för huvudmans räkning tillgång till hens digitala tjänster.
Tjänsten är lätt att använda:
• Gå in på: www.forsakringskassan.se
• välj ”ställföreträdare” i rullistan på inloggningssidan
• fyll i ditt personnummer och identifiera dig med bank-id.
Härifrån kan du utföra ärenden som gäller en eller flera huvudmän.
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Slutligen vill vi önska dig en god jul och ett gott nytt år!

Kontaktinformation

God man
HJÄLP SOM GÖR GOTT

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

Överförmyndarnämnden Mitt

