
Foto Evelina Ytterbom.

Endast digitala nyhetsbrev  
från och med nästa nummer
Från och med nyhetsbrev nummer 2 - 2023 kommer vi endast att skicka ut nyhetsbreven  
digitalt till din e-post. Nyhetsbreven hittar du även på vår hemsida:  
sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-formyndare/blanketter-information-och-e-
tjanster---god-man-forvaltare-formyndare

Utbildning med Jan Wallgren 29 april
Vi bjuder in dig som har uppdrag som god man och förvaltare till en utbildningsdag  
med Jan Wallgren, en av landets mest rutinerade utbildare inom området. 

• Datum: 29 april 2023.
• Tid: klockan 9.00-16.00.
• Plats: Clarion Hotel i Sundsvall.

Anmäl dig senast 14 april 
Om du vill delta ska du anmäla dig senast den 14 april. Begränsat antal 
platser. Vi bjuder på fika men lunch ingår inte. Lunch går att köpa på 
hotellets restaurang.

Anmäl dig genom att skicka e-post till  
kommunreceptionen@sundsvall.se eller ring 060-19 15 20.
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Rekryteringsportalen Recruto
Vi har börjat använda rekryteringsportalen Recruto för rekrytering av gode män och förvaltare. 
Syftet är att förenkla processen för dig som är intresserad att åta dig fler uppdrag som god man 
eller förvaltare, nu eller i framtiden. Det finns idag ett flertal huvudmän som söker en god man  
eller förvaltare. 

Inloggning
Om du är intresserad av ett nytt uppdrag, glöm inte att registrera dig. Du hittar inloggningen här: 
www.recruto.se/apps/modal-window/new-candidate/g/1441.

Startarvode
Du har väl inte missat att vi har infört ett startarvode. 

Du som tar på dig ett nytt uppdrag som god man enligt 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB) eller 
som förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB, kommer att få ett startarvode på 1500 kronor. Du kan också 
få ett startarvode om du tar över som god man eller förvaltare från någon annan (så kallade 
bytesärenden), då är startarvodet 750 kronor. Startarvodet betalas av Överförmyndarnämnden Mitt.

Nya arvodesprinciper
Fram till 2022 fick du som hade extra arvode i ”bevaka rätt” ditt arvode utifrån en procentsats  
av prisbasbeloppet. 

Från och med 2023 kommer du som gör extra insatser i ”bevaka rätt” få din ersättning utifrån  
ett timarvode. Det är därför extra viktigt att du kommer ihåg att dokumentera de insatser du  
gör för din huvudman samt anger tidsåtkomst och bifogar dokumentationen i samband med  
att du redovisar.

Du hittar de aktuella arvodesprinciperna här: sundsvall.se/download/ 
18.9dd02d2184b91be42510333/1670244670001/Arvodesprinciper%202023.pdf
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Nya gode män och förvaltare
Känner du någon som du tror skulle passa som god man eller förvaltare? 
Tipsa om att komma på någon av våra informationsträffar.

Sundsvall 
Plats: Fullmäktigesalen, kommunhuset i Sundsvall. 

• 21 mars 2023, klockan 18.00-19.00 

• 20 april 2023, klockan 18.00-19.00 

• 24 maj 2023, klockan 18.00-19.00 

• 13 juni 2023, klockan 18.00-19.00.

Nordanstig 
Plats: Bergsjögården, Lilla salen.  

• 14 mars, klockan 18.00-19.00. 

Ånge 
Plats: Ånge Folkets Hus, sal Corner.

• 29 mars, klockan 18.00-19.00.
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Överförmyndarnämnden Mitt

Post 
Överförmyndarkontoret  
Sundsvalls kommun 
851 85 Sundsvall 

Telefon 
060-19 13 90

Telefontid vecka 1-25 och 34-52  
måndag-fredag klockan 9.00-11.00

Telefontid vecka 26-33 
måndag-onsdag klockan 9.00-11.00 

E-post: overformyndarnamnden@sundsvall.se

Kontaktinformation
Överförmyndarkontoret 

Besöksadress  
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall  
(Sundsvalls kommunhus) 
Boka alltid tid för besök. 

Digital redovisning
Vi har under slutet av 2022 och i början av 2023 haft stora tekniska problem med det digitala 
redovisningsprogrammet. Tyvärr har det drabbat er som redovisar och det ber vi om ursäkt för. 

De redovisningar som är inlämnade digitalt har förtur i granskningen. Vi kan ändå konstatera 
att vårt arbete med granskningsprocessen har fått effekt och 2022 var hela 85 procent av alla 
årsräkningar granskade innan sista juni. Så även om du inte har lämnat in digitalt gör vi vårt bästa 
att granska din räkning innan sommaren.
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