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Hej! 

Nu är det ett nytt år och dags att redovisa för år 2022. Vi vill med detta mail begära in årsräkningen för 

år 2022 från dig. Årsräkningen ska vara inne senast den sista februari 2023.  

 

Nytt för i år är att redovisningen kan lämnas in digitalt via ett system som du kommer till via denna 

länk (länk finns även på www.molndal.se/overformyndare). Vi har haft två utbildningar i systemet, 

men har du inte kunnat delta på dessa och ändå vill lämna in digitalt så finns filmer och skriftliga 

instruktioner på vår hemsida, under fliken ”Årsräkning”. 

Det går fortfarande bra att lämna in handlingar i pappersform om man hellre vill det. Läs instruktionen 

noga och skicka förslagsvis endast de handlingar vi begär, så blir brevet inte så tungt. Tänk på att 

frankera rätt samt skriv avsändare. Vi har inte möjlighet att lösa ut felfrankerade årsräkningar. Vill du 

lämna årsräkningen personligen kan du göra det hos Kontaktcenter i Mölndal, vid stadshusets 

huvudentré. Helst ser vi att ni lämnar i den brevlåda som finns utanför ingången och som töms varje 

timma mellan 8.00 och 17.00 eller i den låsta låda som finns innanför entrén under Kontaktcenters 

öppettider. Observera att överförmyndarens personal inte har möjlighet att möta upp er eller svara på 

frågor på plats, utan överförmyndaren är ni välkomna att kontakta per telefon. Det går även att lämna 

era årsräkningar i respektive kommuns kommunhus (som då postar den till oss) och vi hänvisar då till 

respektive kommuns hemsida för aktuella öppettider. 

Årsräkningar kan inte skickas in via vanligt mail, utan använd vårt system för digital inlämning i så 

fall.  

Djupgranskning 

Du som valts ut för djupgranskning har fått hem instruktion och information om detta per post. Har du 

inte fått detta kan du räkna med att du inte djupgranskas i år. 

Hjälp oss att undvika att begära in komplettering på årsräkningen 

Många årsräkningar behöver skickas på komplettering, till exempel för att något underlag saknas eller 

för att årsräkningen har en differens. Detta förlänger handläggningstiden och gör att ni får ert arvode 

senare, vilket är synd. Vi ber dig därför att vara extra noggrann innan du lämnar in årsräkningen i år 

och att läsa instruktionen till årsräkningen, även om du har redovisat flera gånger förut. Vi kan till 

exempel årligen göra vissa förändringar gällande vilka handlingar som ska lämnas in tillsammans med 

årsräkningen. Vi vill även på nytt betona vikten av att fylla i redogörelseblanketten utförligt. 

Blanketten har även i år uppdaterats med några nya frågor. Samtliga frågor ska besvaras och 

redogörelsen är en obligatorisk bilaga till årsräkningen, även om du inte begär arvode. I instruktionen 

finns en checklista som är bra att titta igenom innan du skickar in årsräkningen. 

 

Redovisningsträffar 

Precis som tidigare år erbjuder vi redovisningsträffar för dig som vill ställa frågor kring hur 

man redovisar och vad som ska skickas in. Du bokar in dig på en halvtimmas enskilt digitalt 

möte med en handläggare och har då möjlighet att ställa dina frågor. Du väljer själv om mötet 

http://www.molndal.se/
https://redovisa.molndal.se/#/Login?nextUrl=%2F
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ska ske per telefon eller videosamtal (genom stadens system för säkra samtal – en länk 

skickas då ut någon dag innan mötet)  

Anmäler dig gör du i e-tjänst nummer 36. E-jänster och blanketter hittar du här: 

Överförmyndarenhetens e-tjänster och blanketter - Mölndal (molndal.se) 

 

Läs instruktionerna och påbörja gärna din redovisning innan mötet, för att vi på bästa sätt ska 

kunna använda tiden. I samtalet erbjuds stöd kring principer för redovisning, vilka handlingar 

som ska in etcetera, men för frågor kring digitala redovisningssystemet hänvisas till 

instruktionsmaterialet som ligger på hemsidan. 

 

Instruktioner och blanketter 

Instruktioner till årsräkning hittar du här: Informationsblad 

Är du god man/förvaltare som inte har djupgranskning väljer du nummer 16.  

Har du valts ut för djupgranskning har du fått en instruktion per post, men den ligger även som nummer 

17. 

Är du förälder till ett barn med förmögenhet eller särskilt förordnad förmyndare väljer du nummer 18.  

Är du särskilt förordnad vårdnadshavare och har fått beslut om förenklad redovisning väljer du nummer 

19. 

 

Årsräkningsblankett samt redogörelseblankett hittar du här: Blanketter och e-tjänster 

Är du god man/förvaltare väljer du nr 23 om du vill lämna in i pappersform.  

Är du förälder till ett barn med förmögenhet eller särskilt förordnad förmyndare väljer du nummer 24 

om du vill lämna in i pappersform.  

Är du särskilt förordnad vårdnadshavare och har fått beslut om förenklad redovisning väljer du nummer 

21.  

Om du inte är särskilt förordnad vårdnadshavare men ändå fått beslut om förenklad redovisning väljer 

du nummer 19.  

 

Redogörelseblanketten har nummer 25. 

 

Blanketterna fungerar bäst om de laddas hem och öppnas i pdf-läsare istället för webbläsare. Samtliga 

blanketter kan med fördel fyllas i på dator och skrivas ut och skrivas under. 

 

Information från Försäkringskassan 

Beställning av underlag från Försäkringskassan  

Om du har en huvudman med ersättning från Försäkringskassan ska du beställa underlag från 

dem inför din årsredovisning. Du beställer underlaget via Mina sidor på Försäkringskassans 

webbplats och tjänsten är tillgänglig under perioden 9 januari till 31 mars. Välj att logga in 

som ställföreträdare och logga in med ditt eget personnummer och bank-id,  

Underlag till årsredovisning för ställföreträdare - Försäkringskassan (forsakringskassan.se). 

http://www.molndal.se/
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-och-formyndare/blanketter-e-tjanster.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-och-formyndare/informationsblad.html
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-och-formyndare/blanketter-e-tjanster.html
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att-veta-for-dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare/underlag-till-arsredovisning-for-stallforetradare
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Prenumerera på nyheter från Försäkringskassan  

Vill du få nyheter från Försäkringskassan? Då kan du prenumerera på deras nyhetsbrev som 

riktar sig till dig i rollen som ställföreträdare. Du anmäler dig via Försäkringskassans 

webbplats - Nyheter för ställföreträdare - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 

Lycka till med redovisningen. Tveka inte att höra av dig under vår telefontid om du har frågor och 

boka gärna in dig på en redovisningsträff.  

 

 

Vänliga hälsningar  

Överförmyndare i samverkan 

 

  

http://www.molndal.se/
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