Nyhetsbrev dec 2020

Hej!
Det är ett speciellt år vi haft i år och vi förstår att det har varit speciellt även för alla
ställföreträdare som inte kunnat utföra sina uppdrag på samma sätt som vanligt. Tack för att ni
hanterat detta år så bra det gått och för att ni har haft förståelse för vissa ändringar i rutinerna
hos överförmyndaren. Vi har nu åter telefontid fyra dagar per vecka och hoppas att ni
upplever en god tillgänglighet, trots att vi inte har öppet för sopntana besök.
Årsräkningar för 2020
De av er som valts ut för djupgranskning av årsräkningar kommer att få hem en anmodan om
årsäkning samt en instruktion för denna per post. Detta skickas ut under vecka 51. Övriga
kommer att få anmodan via e-post i mitten av januari. Årsräkningarna ska vara inlämnade före
den 1 mars.
På grund av risk för smittspridning vill vi uppmana er att i största möjliga mån skicka in era
årsräkningar per post. Läs instruktionerna noga och skicka ensast in de papper vi begär, så blir
det inte ett så tjockt kuvert. Tänk även på att frankera tillräckligt samt skriva avsändare på
kuvertet. Överförmyndaren har inte möjligt att lösa ut felfrankerade brev. För de av er som
ändå vill lämna in årsräkningen på plats kommer detta under 2021 att ske hos Kontaktcenter i
stadshuset (vid stadshusets huvudentré, Göteborgsvägen 11-17). På grund av pandemin har
kontaktcenter haft begränsade öppetider under hösten. Vi ber er därför att kontrollera
öppettiderna på Mölndals stads hemsida. Utanför kontaktcenter finns en brevlåda som töms
varje timma.
Redovisningsträffar
Precis som tidigare år kommer vi att erbjuda redovisningsträffar där du kan ha ett enskilt möte
med en handläggare för att ställa frågor om hur man ska redovisa. Denna gång kommer
mötena att ske via Teams eller telefon. Tiderna som erbjuds är i februari och du bokar en tid
genom går e-tjänst. Håll utkik på vår hemsida i januari för att boka tid.
Nya uppdrag
Om du är intresserad av nya uppdrag så svara gärna på detta mail. Skriv vilken/vilka
kommuner du kan ta uppdrag i samt om du har någon särskilt önskemål som vi bör känna till.
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Information från Skatteverket
Skatteverket har bett oss att förmedla förljande information till ställföreträdare:
Som nybliven förordnad god man eller förvaltare så bör man bli informerad om Skatteverkets
blankett SKV 4809. Med denna blankett kan huvudmannen utse den gode mannen till
Deklarationsombud. Ett Deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten
Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. Uppdraget utförs
därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via e-tjänsterna är mer följsamma,
informativa och aktuella. Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett ombud direkt via
e-tjänsten Ombud och behörigheter. Man kan tidsbegränsa ombuds-tiden. Ombudet kan också
själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när som helst. Detaljerad
information kring ombudsbehörigheter återfinns på Skatteverkets hemsida.
Information från Försäkringskassan
Försäkringskassan har bett oss att tipsa om följande sidor:
Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare
Är du god man eller förvaltare? (forsakringskassan.se)
Öppettider under jul
Överförmyndare i samverkan har öppet alla helgfria vardagar. Telefontid är månd-onsd +
fredag. Bemanningen är lägre än vanligt och därför kan lite längre handläggningstid och
telefonkö förekomma. Har du möjlighet att komma med ditt ärende innan eller efter
julveckorna istället är det uppskattat.

Avslutningsvis vill vi tacka för det här året och önska er en god jul och att gott nytt år!
Var rädda om er och håll ut! Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller synunkter!

Hälsningar Överförmyndare i samverkan
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