
Första nyhetsbrevet 

Hä r kommer det fo rstä nyhetsbrevet frä n o verfo r-

myndärkänsliet. Vi plänerär ätt skickä ut nyhetsbre-

vet tre gä nger per ä r. I brevet kommer vi ätt skrivä 

sä dänt som ä r äktuellt och som vi hoppäs kän värä 

intressänt. Ni som stä llfo reträ däre ä r fo rstä s vä l-

komnä ätt kommä med synpunkter pä  innehä ll och 

tipsä om väd vi kän skrivä om. 

Snart dags för årsräkning 

Senäst den sistä februäri 2023 skä ä rsrä kningen hä 

lä mnäts in till känsliet. Ni som skä redovisä ett upp-

dräg som stärtäde under 2022 beho ver skickä med 

underläg fo r ällä inkomster och utgifter eftersom vi 

djupgränskär ällä nyä ä renden.  

Granskning av årsräkningar 2023 

Känsliet kommer ätt gränskä ä rsrä kningär i den 

ordning de kommer in. Å rsrä kningär som lä mnäs in 

viä det digitälä redovisningssystemet e-Wä rnä Go 

kommer ätt prioriteräs. De ä rsrä kningär som ä r 

komplettä kommer ätt prioriteräs främfo r de som 

beho ver kompletteräs.  

Vanliga frågor och svar om årsräkning 

Pä  hemsidän finns en sämmänstä llning äv vänligä 

frä gor och svär om ä rsrä kningär.  

Kikä gä rnä in pä  www.kumla.se/arsrakningar  

eller scännä den hä r qr-koden fo r ätt kommä  

till sidän. 

 

e-Wärna har blivit e-Wärna Go 

Det digitälä redovisningssystemet e-Wä rnä här nyligen 

flyttäts o ver i e-Wä rnä Go. Uppgifter som noteräts i e-

Wä rnä här flyttäts o ver till e-Wä rnä Go.  

Utbildning i e-Wärna Go 

Vi kommer ätt hä en ä rsrä kningsutbildning i e-Wä rnä 

Go som kommer ätt hä lläs i städshuset i Kumlä, onsdäg 

18 jänuäri 2023 klockän 17.00 – 19.00. Ånmä län sker 

till overformyndären@kumlä.se senäst 9 jänuäri 2023. 

Fortsatt behov av ställföreträdare 

Det finns ett fortsätt stort behov äv nyä gode mä n och 

fo rvältäre. Sprid gä rnä dettä till vä nner och bekäntä 

som ni tror skulle kunnä go rä en insäts som stä llfo re-

trä däre.  

Digitala tjänster hos Försäkringskassan 

Om du här en huvudmän med ersä ttning frä n Fo rsä k-

ringskässän skä du bestä llä underläg frä n dem info r 

din ä rsredovisning. Du bestä ller underläget viä Minä 

sidor pä  Fo rsä kringskässäns webbpläts och tjä nsten ä r 

tillgä nglig under perioden 9 jänuäri till 31 märs. Un-

derlag till årsredovisning för ställföreträdare - Försäkringskas-

san (forsakringskassan.se)  

Du kän ocksä  prenumererä pä  Fo rsä kringskässäns ny-

hetsbrev fo r stä llfo reträ däre, Nyheter för ställföreträdare - 

Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 

December 2022 

Kontakt med kansliet 

Vä rä telefontider ä r  

mä ndäg och torsdäg 13.00-14.30 

tisdäg och fredäg 10.00-12.00 
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