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Nyhetsbrev april 2017
Detta nyhetsbrev skickas till dig som är god man och förvaltare under tillsyn
av Västerås överförmyndarnämnd.
Nyhetsbrevet skickas ut via mail till dig som har lämnat din e-postadress till
oss. Brevet finns även på vår hemsida www.overformyndarnamnden.se
E-tjänsten
Överförmyndarförvaltningen i Västerås har tidigare haft två e-tjänster, Redås
och Valter. Redås hittar ni under fliken redovisning på vår hemsida
overformyndarnamnden.se. Denna e-tjänst kommer att finnas kvar! Vår andra
e-tjänst, Valter, som några fåtal av er har använt kommer att läggas ner under
april månad 2017. Det betyder att ni inte har möjlighet att redovisa eller föra
löpande räkenskaper i denna e-tjänst. Vi ber om ursäkt för eventuellt
merarbete detta har inneburit för er och hoppas ni använder er av vår
fungerande e-tjänst.
Årsräkningar
Vi granskar årsräkningarna för år 2016 löpande. Den 31 mars 2017 hade
hälften av alla årsräkningar granskats. Överförmyndarnämnden beslutar om
arvode i samband med granskning av respektive årsräkning.
Skatt och arbetsgivaravgifter
Vi har vid granskningen av årsräkningar uppmärksammat att många gode män
och förvaltare gör fel vid inbetalning av skatt och arbetsgivaravgift. Både
skatt och arbetsgivaravgift ska betalas från huvudmannens konto till
huvudmannens skattekonto. Av arvodesbeslutet framgår arbetsgivaravgiftens
storlek. God man och förvaltare måste själva räkna ut skatten. Skatteavdrag
ska göras med 30 procent.
Till årsräkningen för år 2017 ska gode män och förvaltare bifoga en kopia på
den förenklade arbetsgivardeklarationen. Information finns på Skatteverkets
hemsida.

Postadress
Västerås stad
Överförmyndarnämnden
721 87 Västerås

Besöksadress
Port-Anders gata 3, T3

Expeditionstid
10:00-12:00 mån-tors
Januari till april även
mån 14:30-16:00

Kontaktcenter
021-39 00 00
Fax
021-39 27 70

E-postadress
overformyndaren@vasteras.se
Webbplats
www.overformyndarnamnden.se
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Körjournal ska föras löpande
Det finns ingen reglering i lag angående körjournal. Enligt praxis utgör dock
körjournalen ett viktigt bevismedel. Uppgifter som tillförs i efterhand anses
enligt rättspraxis inte uppfylla de tillförlitlighetskrav som ställs på en
körjournal. För att körjournalen ska kunna godtas som verifikat är det därför
viktigt att den förs löpande. Detta gäller särskilt om ett högre belopp än
schablonersättning yrkas.
FAQ med vanliga frågor och svar gällande redovisning
Överförmyndarnämnden har tagit fram en FAQ med frågor och svar gällande
redovisning. FAQ:n finns tillgänglig här på hemsidan under fliken
”redovisning”. Vi har där samlat ett antal frågor som vi ofta får från
ställföreträdare i årsräkningstider och gett vårt svar och viss vägledning i
frågan. Vår förhoppning är att FAQ:n ska förenkla för er ställföreträdare att få
den information ni söker.
Kolla pengarna! Vissa mynt och sedlar blir snart ogiltiga
Vi vill påminna om att de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre
1-, 2- och 5-kronorsmynten blir ogiltiga att betala med efter den 30 juni 2017.
Efter att sedlarna och mynten har blivit ogiltiga går det att sätta in dem på
bankkonto under en period. Information finns på riksbank.se.
Informationsutbyte med Mimer
Vi har under våren varit på besök hos Mimer. I samband med besöket
uppmärksammade de oss om att det råder oklarhet kring vad som gäller med
samtycke vid uppsägning och tecknande av hyresavtal. Vi informerade att
detta är åtgärder som kräver huvudmannens samtycke, förutsatt att
huvudmannen har möjlighet att lämna samtycke.
Begränsad öppettid i maj
Den 18-19 maj 2017 har förvaltningen stängt med anledning av
planeringsdagar. Vi hänvisar till kontaktcenter och stadshusentrén som har
öppet klockan 7.30–17.00.
Granskning av Riksrevisionen
Riksrevisionen har beslutat att granska på vilket sätt staten ger
överförmyndare möjligheten att bedriva en rättsäker verksamhet. Uppdraget
ska utmynna i en rapport och Riksrevisionen ska göra en fallstudie av en
överförmyndare i landet. Riksrevisionen har valt ut
Överförmyndarförvaltningen i Västerås för denna fallstudie. De kommer
bland annat att intervjua gode män och förvaltare. Dessa väljs ut i samverkan
med Västerås godmans- och förvaltarförening. De kommer även följa
förvaltningens arbete under en veckas tid.
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Information till god man för ensamkommande barn
Under våren har ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration
dragit igång vid Mälardalens högskola (MDH). Projektet fokuserar på
integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa
bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.
Under fyra års tid kommer forskare vid MDH att följa ett fyrtiotal nyanlända
pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och i Västmanland.
Studien fokuserar både på integrations- och jämställdhetsperspektiv.
Forskarna hoppas att resultaten visar på vad som kan göras för att underlätta
ungdomarnas integration och bidra till ökad inkludering i samhället.
Öppettider
Överförmyndarnämndens kansli har öppet måndag- fredag mellan kl. 10:0012:00. Under våra öppettider kan du lämna och hämta handlingar. Önskar du
träffa en handläggare under andra tider måste detta bokas i förväg.
Det går även bra att lämna in handlingar i stadshusets reception som har öppet
alla vardagar mellan kl. 07.30-17.00.
Telefontider
Förvaltningen har telefontider. Du når aktuell handläggare på telefon måndagfredag mellan kl. 10:00-12:00. Övriga tider hänvisas till kontaktcenter som har
öppet vardagar kl. 07:30–17:00. Du når kontaktcenter på 021-39 00 00.
Känner du någon rättrådig person?
Vi från överförmyndarförvaltningen är otroligt glada för att ni har valt att
engagera er och göra en insats för andra människor. Vi har alltid behov av fler
gode män och förvaltare. Känner ni några fler personer som liksom ni vill ta
ett samhällsuppdrag så skulle vi uppskatta om ni rekommenderade dem att bli
gode män eller förvaltare. Be dem gå in på vår hemsida
www.overformyndarnamnden.se för att anmäla intresse.

Överförmyndarförvaltningen vill tacka alla gode män och förvaltare för den
insats ni gör. Vi önskar er alla en glad påsk!

