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Information från Överförmyndarenheten – december 2020 

 
 

Vi på Överförmyndarenheten vill 
tacka dig för din fantastiska insats 
som god man eller förvaltare! År 
2020 har verkligen varit 
utmaningars år som krävt stort 
tålamod och annorlunda lösningar.  
 

Information inför årsredovisningen 

Överförmyndarnämnden kommer att ändra 
sina rutiner för granskning av årsräkningar 
för att på ett mer effektivt sätt kunna 
kontrollera din redovisning. Hittills har alla 
årsräkningar djupgranskats och du har som 
god man eller förvaltare varit skyldig att 
lämna in din pärm med samtliga underlag. 

Ändringarna innebär att de flesta istället 
kommer att normalgranskas. Du behöver 
vid normalgranskning inte lämna in hela din 
pärm, utan endast ett antal utvalda 
handlingar.  

Du kommer i dagarna att få ett brev med 
information om hur din eller dina 
årsräkningar ska granskas och med 
instruktioner om vad du ska lämna in. Om 
du inte har fått ett sådant brev före nyår ska 
du höra av dig till Överförmyndarenheten. 

Det är viktigt att du fortsätter att föra 
löpande räkenskaper och sparar fakturor, 
kvitton och andra underlag i din pärm. Att 
föra löpande räkenskaper och spara underlag 
är du som god man eller förvaltare enligt lag 
skyldig att göra.  

Precis som vanligt ska årsräkningarna lämnas 
in före den 1 mars 2021 hos 
Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5, 
våning 5.   

 

 

 

Överförmyndarenheten håller öppet för 
inlämning av årsräkningen måndag till 
fredag kl. 09.00 – 12.00. På grund av 
pandemin vill vi att du i första hand 
lämnar din årsräkning i den låda som 
kommer att finnas utanför dörren. Där 
kan du också lämna årsräkningen 
utanför mottagningstiden. Kontrollera 
att årsräkningen är undertecknad! 

Om du vill träffa en handläggare gäller alltid 
tidsbokning. 

Redogörelseblanketten 

Glöm inte att fylla i redogörelseblanketten. 
Hämta den på 
www.boras.se/overformyndaren  Där hittar 
du också andra blanketter och information. 

Anstånd 

Begäran om anstånd ska vara 
Överförmyndarenheten tillhanda i god tid 
före den 1 mars 2021. För att du ska kunna 
medges anstånd krävs ett direkt hinder för 
att lämna in årsräkningen i rätt tid.  

Redovisningshjälp   

På grund av pandemin kommer 
Överförmyndarenheten inte att erbjuda 
redovisningshjälp. Kontakta enheten om du 
har frågor. Kontaktuppgifter finns nedan. 

Godmans- och förvaltarföreningen i 
Sjuhärad kommer däremot att ha 
redovisningshjälp för medlemmar den 4 
februari 2021. Anmäl dig senast den 28/1 till 
kassör Lotta Edqvist, 
kassor@gmfsjuharad.se med namn och 
mobilnummer. För att minimera riskerna på 
mötet kommer föreningen att ringa och 
boka in varje person, så att det blir max 4 
personer/timma denna dag. Mötet kommer 
att hållas centralt i Borås på två olika ställen. 
Mer information lämnas vid anmälan. 
    

http://www.boras.se/overformyndaren
mailto:kassor@gmfsjuharad.se
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Kontaktuppgifter 

Om du vill posta handlingar eller årsräkning 
till Överförmyndarenheten ska du använda 
adressen: 

Borås Stad 
Överförmyndarenheten  
501 80 Borås  

Överförmyndarenhetens mejladress är 
overformyndaren@boras.se . Telefonnumret 
till kommunens växel är 033-357000. 

Du kan också kontakta handläggarna direkt. 
Handläggarna i godmans- och 
förvaltarskapsärenden är indelade efter 
ställföreträdarnas efternamn.  

A-Ek: Ingela Karlsson, tel 033-35 82 37 
ingela.karlsson@boras.se   

El-Jy: Ida Josefsson, tel 033-35 70 56 
ida.josefsson@boras.se 

Jå-P: Elin Ammilon, tel 033-35 70 61 
elin.ammilon@boras.se  

Q-Ö: Isabella Skjaeråsen, tel 033-35 82 07 
isabella.skjaerasen@boras.se                         

Behöver du hjälp i redovisningsfrågor kan 
du också kontakta Lisette Andréasson, tel 
033-358171, lisette.andreasson@boras.se  

 

Vi på Överförmyndarenheten önskar dig 
ett gott 2021 med hopp om ett fortsatt 
bra samarbete!  

Anne Beischer - Lisette Andréasson 

Fredrik Nygård - Ida Josefsson 

Christina Skrikas - Isabella Skjaeråsen 

Elin Ammilon - Ingela Karlsson 

Sandra Carlsson - Rickard Byström 
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