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ÅRSRÄKNING 2022 

 
Överförmyndarnämnden tackar dig för det gångna året och för att du har valt att ha uppdrag hos oss! Det är 
nu dags att redovisa det uppdrag som du haft som god man eller förvaltare under 2022. 
 

Inlämning 
Årsredovisningen ska lämnas in senast sista februari 2023. Vi kommer att prioritera årsräkningar som är 
kompletta. De årsräkningar som inte stämmer (A+B=C+D) eller som inte är kompletta kan komma att skickas 
tillbaka för komplettering. 
Notera att kopia på årsräkningen ska medskickas om du önskar få tillbaka en granskad kopia. I undantagsfall 
kan du begära anstånd (förlängd inlämningstid). Anstånd begärs före den 1 mars 2023 och ansökan kan göras 
via e-post till  overformyndaren@sandviken.se).  
 
Årsräkningar kan skickas in via post eller tas emot av Medborgarservice i Sandviken 8.00-16.00 (Stadshuset) 
alternativt Kommunhuset i Ockelbo och Hofors. I Sandvikens Stadshus finns det brevinkast vid ingången mot 
Odengatan. 
 
Om du önskar få blanketter hemskickade kan du kontakta medborgarservice@sandviken.se eller ringa 026-24 
00 00. Du kan också hämta blanketterna på Medborgarservice, Stadshuset i Sandviken.  

Guidning och utbildning 
På vår hemsida har vi lagt ut en länk på en film som visar hur man gör en årsräkning. Gå gärna in och titta på 
den. 
 
Vi inbjuder till en årsräkningsutbildning den 11 januari kl 17.00-18.00 där du har möjlighet att delta på plats i 
Stadshuset i Sandviken eller digitalt via teams.  
 
Vi kommer även hålla öppet hus i Sandviken (drop in den 8 februari kl 8-17), Hofors och Ockelbo (drop in 16 
februari kl 13-16).  
 
Följ aktuell information om detta på www.sandviken.se/overformyndarenheten. 

Redogörelse  
På blanketten, redogörelse ska det anges hur huvudmannen bor, hur ofta du besöker huvudmannen och 
precisera övrig hjälp. Har du gjort en större arbetsinsats av engångskaraktär – t.ex. avvecklat huvudmannens 
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boende – ska det anges om extra arvode yrkas. Kostnader för bilresor utöver schablonersättningar ska 
specificeras i körjournal.    
Huvudmannen betalar arvodet om inkomster under året överstiger ett belopp motsvarande 2,65 gånger det för 
året gällande prisbasbelopp eller har tillgångar till värde överstigande två prisbasbelopp och inga särskilda skäl 
föranleder annat ställningstagande. 

Tips! 
Tänk på att även redovisa mer värdefullt lösöre för din huvudmans i årsräkningen (t.ex. bil, konstsamling). 
På www.gmfsverige.se  kan du som ställföreträdare teckna en specialdesignad försäkringslösning som träder i 
kraft om olycka inträffar i ditt uppdrag. 
 
Tänk på att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan om din huvudman har kostnader för 
arvode och är under 65 år.  
 
Gällande bostadstillägg till pensionärer. Från januari 2020 tillämpas nya regler gällande beräkning av 
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per 
månad. Kolla med Pensionsmyndigheten om du har en huvudman som detta kan vara aktuellt för. 
 

Viktigt! 
 Glöm inte att skriva under årsräkningen och kryssa i redogörelsen om du vill yrkar arvode eller inte.  

 
 Om du lämnar in årsräkningen i en pärm, får du hämta upp den på Medborgarservice i Stadshuset i 

Sandviken (8:00-16:00), då dessa är svåra att skicka via post. Vi hör av oss när din årsräkning är 
klar för upphämtning. 

 
 Checklista ska bifogas med inlämnad årsräkningen. 

 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 
  


