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Nyhetsbrev från Överförmyndare i samverkan 

Hösten har gjort intåg och årets slut närmar sig. Vi vill med detta nyhetsbrev skicka lite 
påminnelser till er samt informera om nyheter som är på gång.  
 
Information gällande höjd sjuk- och aktivitetersättning  
Vi vill på nytt skicka en påminnelse om att förändringar har gjorts i lagstiftningen för 
socialförsäkringen, vilket gör att huvudmännen kan få högre ersättning.  
 
Detta kan leda till att huvudmännens inkomst ökar till en nivå som gör att de ska betala hela 
eller delar av godmansarvodet. Utöver denna ändring har dock prisbasbeloppet höjts för nästa 
år och det kan påverka åt andra hållet. Försök därför undersöka om din huvudman ska betala 
arvode själv och tänk på att lägga undan till ditt arvode om huvudmannen ska betala arvode 
och om möjligt sök merkostnadsersättning från Försäkringskassan.  
 
Reglerna kring när en huvudman ska betala arvode är reglerat i föräldrabalken 12 kap 16 §. 
Om den enskildes beräknade skattepliktiga inkomst under året överstiger 2.65 gånger 
prisbasbeloppet elller hens tillgångar överstiger två gånger prisbasbeloppet ska huvudmannen 
själv stå för arvodet i den del som överstiger.  

Årsräkning för 2022 
Årsräkningarna ska, precis som vanligt, lämnas in senast den sista februari. Nu erbjuds du 
möjlighet att lämna in årsräkningen digitalt om du önskar. Utbildning i systemet för detta 
kommer att hållas den 5 december klockan 13.00 och den 7 december klockan 18.00. 
Inbjudningar har skickats ut tidigare, men om du ännu inte bokat in dig och vill redovisa 
digitalt finns det fortfarande möjlighet att boka in dig. Bokning sker via denna länk: Boka 
utbildning för digital inlämning av årsräkningar, eller via hemsidan, 
www.molndal.se/overformyndare 
 
Länk till sidan du loggar in på för att redovisa kommer att läggas på hemsidan inom en snar 
framtid och ett mail med information och länk kommer att gå ut när det börjar bli dags att 
redovisa. 
 
ÖFS har stängt den 28 november och 9 december 
Måndag den 28 december och fredagen den 9 december är överförmyndarenheten inte på 
plats och kommer inte att kunna ta emot telefonsamtal eller ha öppet på expeditionstiden. Vi 
hänvisar er till kontaktcenter för inlämning av handlingar och till vår mail ofs@molndal.se för 
frågor. Tack för förståelse! 

http://www.molndal.se/
https://etjanst.molndal.se/oversikt/overview/54
https://etjanst.molndal.se/oversikt/overview/54
http://www.molndal.se/overformyndare
mailto:ofs@molndal.se
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Ekonomisk utbildning 
Det finns fortfarande några platser kvar till utbildningen kring budget och skulder och 
bankärenden den 8 december klockan 14.00-17.00. Anmälan görs senast det 1 december 
2022 via denna länk: Bokning av ekonomiutbildning ÖFS, eller via hemsidan, 
www.molndal.se/overformyndare   

Redovisningsträffar inför inlämning av årsräkning 
Vi kommer som vanligt att erbjuda enskilda redvisningsträffar i februari. Mer information om 
detta samt länk för att boka in dig på ett sådant möte kommer i början av året. Håll koll på vår 
hemsida! 

Bemanning under jul och nyår 
Vi är bemannade alla helgfria vardagar, även under jul och nyår. Bemanningen är dock lägre 
än vanligt och vi ber er att ha förståelse för att det kan bli lite längre telefon- och 
handläggningstid än vanligt under denna period. Tack! 

När ni skriver mail eller skickar digitala hanlingar 
En stående punkt som vi gärna ber er om hjälp med är att när ni skickar mail så tänk på att 
bara skriva om en huvudman per mail. Och bilagor ni skickar in önskar vi få i pdf-format. Ska 
man skicka in handlingar/kompletteringar med personuppgifter ser vi gärna att ni använder 
vår e-tjänst ”Komplettera en ansökan eller lämna in en handling”. Observera dock att 

redovisningshandlingar och andra 
handlingar som behövs i original inte kan 
skickas in där.  
 
Tack för er hjälp med detta – det gör att 
vår handläggning kan bli snabbare och att 
ni snabbare kan få hjälp.  
 

 

Tack för er insats och god jul och gott nytt 
år (även om det känns lite tidigt att skriva 
det redan nu). 

Överförmyndare i samverkan  

http://www.molndal.se/
https://etjanst.molndal.se/oversikt/overview/764
http://www.molndal.se/overformyndare
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