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Gode män, förvaltare och
förordnade förmyndare

Årsredovisningen för 2014
Nu börjar det bli dags att summera 2014. Det innebär att du ska redovisa ditt
uppdrag som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare.

När och hur?
Årsräkningen ska ha kommit in till överförmyndarnämnden före den 1 mars
2015. Det är ett krav enligt föräldrabalken.
Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra årsredovisningsblanketter och
våra granskningsrutiner. I år kommer vi att först granska de kompletta
årsräkningar som är inlämnade före 1 mars och som dessutom balanserar
(eller där det finns angivet en trolig förklaring till differensen). De som
inte uppfyller dessa kriterier kommer således att granskas sist.
För att du ska kunna säkerställa att din årsräkning är komplett ber vi dig att
använda bifogad checklista som stöd. Denna checklista ska du fylla i och
även lämna in tillsammans med årsräkningen.
Om du lämnar in redovisningshandlingarna i en pärm vill vi att du märker
pärmryggen med huvudmannens namn. Vi skickar inte tillbaka pärmar med
redovisningshandlingar när de är granskade. Du får istället hämta dem när
vi skickat ut arvodesbeslut eller på annat sätt meddelat att granskningen är
klar.

Blanketter!
Det finns autosummerande blanketter för redovisning på vår hemsida
www.lulea.se under omsorg & stöd.

Förvaltarskap
Du som är förvaltare ska även fylla i ”omprövning av förvaltarskap”. Den
informationen är viktig och behövs när överförmyndarnämnden årligen
omprövar förvaltarskapet.
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Ny postadress eller e-post?
Glöm inte att meddela oss om du eller din huvudman byter adress. Vi får då
möjlighet att snabbt kunna gå ut med viktig information till dig.

Sortera gärna din årsräkning så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Checklista: ifylld
Årsräkning ifylld enligt bifogad checklista
Årsbesked från banker samt kontrolluppgifter
Kontoutdrag
Kassablad
Verifikat sorterade i händelseordning januari till december.
Redogörelse OBS vår blankett för detta måste användas

Vid förvaltarskap även:
8.

Omprövning förvaltarskap

Genom att lämna in en komplett årsräkning och redogörelse i rätt tid och i
god ordning hjälper du oss i vårt arbete och vi kan även snabbare ta beslut
om till exempel arvoden.

Har du frågor? Synpunkter?
Du är välkommen att höra av dig! Enklast når du oss genom att maila till
overformyndarnamnden@lulea.se
Överförmyndarexpeditionens besöks- och telefontider är vardagar kl. 10.0012.00. Andra besökstider kan överenskommas. Ring kommunens växel, 092045 30 00, eller till handläggarnas direktnummer:
Anna-Karin Rosengren Wistrand, tel. 45 40 35
Maria Rolund, 45 40 43
Sofi Wennberg, 45 40 45
Ingegerd Molnberg, 45 40 44
Susanne Wiggefors, 45 40 46
Kerstin Larsson, 45 40 94

Vi tackar dig för goda insatser under 2014 och önskar ett Gott Nytt 2015!
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