
Mars 2023 

 

 

 

     

    

    

    

 

 

 

Postadress:                         Besöksadress:                            Telefon:         Fax:  
Mölndals stad                                  Stadshuset, Knarrhögsgatan 5                          031-315 18 80         031-315 18 89 
431 82 MÖLNDAL                         www.molndal.se  

 

 

Nyhetsbrev mars 2023 

Hej! 

Nu har de allra flesta lämnat in sina årsräkningar för 2022 och granskningen av 

dessa är i full gång. I skrivande stund har 26 % av de ca 1450 årsräkningar som ska 

inkomma granskats. Nämndens mål är att granskningen ska vara rättssäker och 

effektiv och utöver detta har nämnden satt som indikatorer att 65 % ska vara 

granskade den 1 juni och att alla övriga ska vara granskade eller påbörjade och ute 

på komplettering senast den sista september. Detta arbetar vi aktivt för att uppfylla! 

System för digital inlämning av årsräkningar 

Några av er har lämnat in era årsräkningar i vårt nya digitala system, men många har 

valt att lämna in på papper. Vi upptäckte tyvärr några ”barnsjukdomar” i det nya 

systemet i början, men vi hoppas att de flesta av er inte känt av några problem. Felen 

åtgärdades längs vägen och nu fungerar det mesta som det ska. Vi hoppas att fler 

ska vilja gå över till digital inlämning under kommande år. För att underlätta kommer 

vi att ha ytterligare ett utbildningstillfälle i hur man lämnar in årsräkningar digitalt. 

Denna utbildning hoppas vi få till innan sommaren. Mer information kommer! 

Våra öppettider 

I Mölndal har vi övergått till att ha en väg in för samtliga invånare, via Kontaktcenter. 

På överförmyndaren har vi valt att under en övergångsperiod ha öppet vår egen 

expedition också under ett par timmar per dag, men från och med 1 april i år kommer 

vi inte att ha en egen expedition öppen.  

 

Precis som tidigare vill vi att möten med handläggare (som inte kan tas över telefon) 

bokas. Du bokar enklast ett möte genom att skriva till oss på ofs@molndal.se eller 

genom att ringa på vår telefontid. Kontaktcenter är behjälpliga med att ta emot 

handlingar och lämna ut handlingar som ni tidigare meddelat överförmyndaren att ni 

vill hämta (och där vi bekräftat att de lämnas ut). Kontaktcenter kan även förmedla 

meddelanden till överförmyndaren, men kan inte svara på frågor gällande ärenden 
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eller övriga frågor kring överförmyndarens område. Kontaktcenter har öppet alla 

vardagar 8.00-16.30 utom torsdagar då öppettiden är 8.00-18.00. Vi på 

överförmyndaren hjälper er gärna via telefon eller bokade möten. 

Vill du ta ett nytt uppdrag? 

Nu när årsräkningsinlämningarna är klara kanske flera av er känner att ni har lite mer 

tid igen och har möjlighet att ta fler uppdrag? Vi vill regelbundet uppdatera våra listor 

med vilka som kan ta uppdrag och hoppas att du som kan ta ett eller flera uppdrag 

kan svara på detta mail och skriva att du kan ta uppdrag. Om vi har ett uppdrag som 

du kan passa för så hör vi av oss och du får då möjlighet att tacka ja eller nej till 

uppdraget. Du får självklart möjlighet att kontakta huvudmannen innan du behöver 

svara.  

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. Tack för er hjälp med detta – det gör att vår handläggning kan bli 

snabbare och att ni snabbare kan få hjälp.  

 

Vi önskar er en fortsatt fin vår!  

Ni är alltid välkomna att höra av er om ni har frågor eller synpunkter! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Överförmyndare i samverkan 
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