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Datum

2016-12-14
Kommunstyrelseförvaltningen
Överförmyndarenheten

Till gode män, förvaltare och
förordnande förmyndare/
vårdnadshavare i
Härnösands kommun

Årsräkning och Redogörelse för år 2016
Enligt lag ska förvaltare, gode män och förordnade förmyndare/
vårdnadshavare lämna in årsräkning och redogörelse före den 1 mars 2017.
Blanketterna med tillhörande underlag/verifikat ska skickas till Härnösands
kommun, Överförmyndarenheten, 871 80 Härnösand.
Tänk på att
 årsräkningen avser rätt period, d v s från och med den 1 januari eller från
och med det datum som du blev förordnad


årsräkningen ska vara fullständigt ifylld (även sida 1)



årsräkningen ska vara ifylld med bläck. Glöm heller inte att underteckna
denna. Då det finns två vårdnadshavare i ett legalt förmynderskap ska
båda underteckna årsräkningen



inkomster ska redovisas med bruttobelopp (skatteavdrag på inkomster
redovisas under ”Utgifter”)



bifoga kontrolluppgift på inkomster samt årsbesked på skuldsaldo per 31
december



bifoga årsbesked på samtliga konton. Detta gäller även fonder,
obligationer, pensionsförsäkringar, aktieinnehav eller andra värdepapper.



bifoga kontoutdrag för hela redovisningsperioden



bostadstillägg/bostadsbidrag redovisas på separat rad under ”Inkomster”



redogörelsen alltid ska fyllas i och skickas in oavsett om du begär arvode
eller inte



bifoga ifylld blankett ”Godkännande av boendets kassabokföring”. Detta
gäller de huvudmän som bor på särskilda boenden där personalen är
behjälplig med huvudmannens medel



Observera att behållningen på transaktionskontot inte ska överstiga
25 000 kronor.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

Härnösands kommun
Överförmyndarenheten
871 80 Härnösand

Köpmangatan 1

www.harnosand.se

0611-34 80 00 vx

212000-2403

E-post

Fax

Bankgiro

overformyndarenheten@harnosand.se

0611 - 34 82 43

5576-5218
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Arvode
Förvaltare, gode män och förordnade förmyndare/vårdnadshavare har rätt till
ett skäligt arvode för uppdraget. Arvodet beräknas utifrån gällande
arvodesregler, se bilaga. De har även rätt till kostnadsersättning. Tänk på att
alltid bifoga ”körjournal” om egen bil har använts i uppdraget.
Observera att när huvudmannen ska betala arvodet och detta överstiger
1 000 kronor ska du som ställföreträdare, för din huvudmans räkning,
betala in skatt på arvodet samt i vissa fall även arbetsgivaravgift (beloppet
framgår av arvodesbeslutet). Den förenklade arbetsgivardeklarationen
hämtar du på www.skatteverket.se/blanketter.
Tänk också på att
 om huvudmannen har betalat för arvode under det år som årsräkningen
avser ska kopia av blanketten ”Förenklad arbetsgivardeklaration” samt
bevis om betalning till Skatteverket bifogas årsräkningen.
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på
överförmyndarenheten via växeln på tel 0611-34 80 00 alternativt via e-post
overformyndarenheten@harnosand.se
Kurser i att upprätta en årsräkning kommer att hållas under februari
2017, se bifogad inbjudan.
ÖVERFÖRMYNDAREN I HÄRNÖSANDS KOMMUN

Åke Molander
Överförmyndare

Carina Hemström
Enhetschef

Bilagor
Nya arvodesregler
Årsräkning
Redogörelse
Körjournal
Godkännande av boendets kassabokföring

Överförmyndaren kommer fortsättningsvis inte att skicka ut löpande
information per post i samma omfattning som tidigare.
I stället kommer vi att publicera diverse information på hemsidan
www.harnosand.se
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