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Till
Gode män för ensamkommande barn

Årsräkning för år 2015.
Nu är det snart tid för Dig som god man för ensamkommande barn att lämna
in årsräkning för året som gått för Ditt/Dina uppdrag som god man till V-Dala
överförmyndarkansli, såvida Du inte fått ett beslut om att Du är befriad från
redovisningsskyldighet för Ditt/Dina barn. Årsräkningen ska vara inlämnad
till överförmyndarkansliet senast måndagen den 29 februari 2016.
Om barnet endast uppbär de bidrag som den har rätt till, t ex
dagersättningen från Migrationsverket, och inte har några andra
inkomster eller tillgångar, kan gode mannen ansöka hos V-Dala
överförmyndarkansli om att befrias från att lämna in årsräkning.
Den som inte har blivit befriad från att lämna årsräkning och som inte har
möjlighet att lämna årsräkningen inom föreskriven tid, måste innan slutdatum
kontakta överförmyndarkansliet och begära anstånd. Underlåtenhet att
inkomma med årsräkning kommer att medföra vitesföreläggande.
För att spara på miljön kommer vi i endast att skicka med två
årsräkningsblanketter i detta utskick. Vi har uppmärksammat att allt fler fyller
i blanketten digitalt på hemsidan och sedan kör ut den själva på skrivare. Du
hittar blanketten på hemsidan, www.hedemora.se > stöd & omsorg > V-Dala
överförmyndarsamverkan > blanketter. Om Du önskar fler blanketter i
pappersform, är det bara att kontakta överförmyndarkansliet. Då skickar vi
hem fler blanketter till Dig.
Överförmyndarkansliet kommer att göra en djupgranskning av ca 10 % av
årsredovisningarna, vilka är slumpmässigt utvalda. Om Ditt godmansuppdrag
är föremål för djupgranskning, finns meddelande om detta med som en bilaga
till detta brev.
Observera! Överförmyndarkansliet vill påminna om att årsredovisningen ska
vara komplett innan den lämnas in. Ofullständigt ifylld redovisning kommer
att återsändas för komplettering. Överförmyndarkansliets mål är att man ska
ha granskat årsräkningen senast 12 veckor efter att den inkommit komplett
från gode mannen. Överförmyndarkansliet vill påminna om att Du noga läser
igenom checklistan innan Du skickar in redovisningen, för att säkerställa att
allt är med.
Det ovan nämnda om möjligheten att bli befriad från att lämna årsräkning
betyder inte att gode mannen slipper ansvaret för att hålla ordning på barnets
ekonomi. Det är lämpligt att gode mannen har en kassabok och sparar på
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verifikationer och andra redovisningshandlingar. Gode mannen får inte heller
blanda ihop sina egna tillgångar med barnets.
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i Avesta-, Hedemora- och Norbergs
kommuner har beslutat om nya riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode
män för ensamkommande barn som skall gälla fr o m 1 januari 2016, se
bilaga. I och med detta kommer samma arvodes- och ersättningsregler gälla i
alla tre kommunerna. För arbete genomfört år 2015 gäller de gamla reglerna.
Om Du har några frågor, är Du välkommen att kontakta V-Dala
överförmyndarkansli.
Med vänlig hälsning
V-Dala överförmyndarkansli

Bilagor
Nyhetsbrev nr 1
Checklista
Årsräkningsblanketter
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn
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