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Vi vill bjuda in dig till kostnadsfri utbildning för god man och
förvaltare. Utbildningen vänder sig till dig som vill lära sig mer
och få tips om årsredovisning och främst till nya och de som har
fått korrigeringar på sin årsräkning. Utbildningen kommer att
hållas i Sandviken, Hofors och Ockelbo.
Ort: Sandviken 9 januari 2020, Stadshuset Kommunfullmäktige
Ort: Hofors 14 januari 2020, Kommunhuset
Ort: Ockelbo 16 januari 2020, Kommunhuset
Tid: 17:30-19:00
Anmälan :https://minasidor.sandviken.se/godmantraff

.

Vi vill ha in din anmälan senast 2 januari 2020

Nyhetsbrev och lista på lediga uppdrag
”Hjälpa gode män och
stödja dem i sitt
uppdrag”

Enheten brukar skicka ut lista på lediga uppdrag och nyttig
information via e-post. Om du vill anmäla intresse för att få dessa
utskick kan du anmäla genom att e-posta oss via
overformyndaren@sandviken.se.

Inlämning av årsräkningar
I somras flyttade vi till Stadshuset. Det kommer därför
finnas möjlighet att lämna in årsräkningen fysiskt på:


Medborgarservice, Stadshuset i Sandviken,



Kommunhuset i Hofors



Kommunhuset i Ockelbo

Kom ihåg att lämna in en fullständig och korrekt
årsredovisning A+B=C+D för att få snabbare
handläggning. Gå gärna in på vår hemsida och se
information om årsräkningar.

SIDA 2

”Vid en korrekt
årsräkning går det
snabbare att få ett
arvodesbeslut”

NYHETSBREV FÖR GODE MÄN

Besök i Hofors och Ockelbo
Det kommer att finnas möjlighet att komma på öppet hus i Hofors
den 11 februari och i Ockelbo den 13 februari för att lämna in
årsräkningar och få tips och råd. Vi håller till i Kommunhuset
mellan kl. 14.00-16.30.

Ny hemsida
Under året har vi arbetat med att ta fram en användarvänlig
hemsida för att underlätta för er ställföreträdare att hitta rätt
information.
Gå
gärna
in
på
www.sandviken.se/overformyndarenheten och se broschyrer och
annan information som kan vara bra att känna till. Hör gärna av er
om ni saknar något specifikt på hemsidan. Vi arbetar ständigt med
innehållet på hemsidan samt med att ta fram nya e-tjänster.

