
Höjda arvoden från 2023
Överförmyndarnämnden Mitt har beslutat att höja arvoden för gode män och förvaltare. Skälen 
till höjningen är att det har kommit nya riktlinjer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som 
nämnden väljer att följa. 

Nämnden har också beslutat att extraarvodet som kan utgå i vissa fall i att bevaka rätt ska 
ersättas per timme, inte procentuellt utifrån prisbasbeloppet som det är nu. Vi tror och hoppas 
att det kommer att innebära att arvodet blir mer skäligt utifrån den insats du gör. Du hittar 
arvodesprinciperna här: https://sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-formyndare/
blanketter-information-och-e-tjanster---god-man-forvaltare-formyndare

Föreläsning av Jan Wallgren 29 april 2023
Lördagen den 29 april 2023 kommer vi att erbjuda en heldags föreläsning med Jan Wallgren.  
Jan Wallgren hade en föreläsning 2018 här i Sundsvall som var mycket uppskattad och nu kommer 
han igen. 

Jan Wallgren är tveklöst landets mest rutinerade utbildare på området. Han har under drygt 
25 år utbildat tusentals tjänstemän och förtroendevalda och ett oräkneligt antal gode män och 
förvaltare, från Kiruna till Ystad. Jan Wallgren förmedlar sina kunskaper med glimten i ögat och det 
brukar inte vara långt mellan skratten. Jan Wallgren är medförfattare till Överförmyndarpraktikan 
och God man, förvaltare och förmyndare samt författare till Gode mannens ABC med tillhörande 
webbutbildning. Jan Wallgren har sedan 1994 arbetat praktiskt med överförmyndarverksamhet 
och vet hur verkligheten ser ut på ett överförmyndarkontor. 

Lokal och tid är inte klart ännu men håll utkik efter vårt nästa nyhetsbrev då vi kommer med  
mer information.
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Dags att lämna in årsräkningar
Nu när året snart är slut är det dags för er att börja förbereda för inlämnande av årsräkningar 
för år 2022. Vi har uppgraderat vårt digitala redovisningssystem, e-wärna till e-wärna GO. Detta 
redovisningssystem är mer användarvänligt än det tidigare. 

Vi har mycket information på www.sundsvall.se. Här hittar du bland annat nya utbildningsfilmer i hur 
du upprättar en årsräkning digitalt och på blankett.

Årsräkningen ska vara inlämnad till Överförmyndarnämnden Mitt före 1 mars 2023. Om du behöver 
anstånd med att lämna in din redovisning ska du ansöka skriftligen om detta innan 1 mars 2022.

Årsräkningsstugor
Eftersom pandemin är slut så kommer vi åter att erbjuda årsräkningsstugor. 2023 är det drop-in som 
gäller så du behöver inte föranmäla dig. Vi startar klockan 17:00 och du är välkommen att droppa in 
fram till 17:30. Efter det slutar vi att vakta dörren och koncentrerar oss på er som har kommit. 

Om du vet att du vill komma men inte kan vara på plats mellan 17:00-17:30, meddela oss vilken tid du 
kan komma så ser vi till att öppna dörren för dig. Vi hjälper alla som har kommit fram till klockan 20:00. 

Sundsvall
Plats: Fullmäktigesalen, kommunhuset i Sundsvall. 

• Tisdagen den 24 januari
• Onsdagen den 1 februari 
• Måndagen den 6 februari. 

Nordanstig 
Plats: Lokal Gunner Greiber, kommunhuset i Bergsjö.  

• Måndagen den 30 januari. 

Timrå 
Plats: Fullmäktigesalen, kommunhuset i Timrå. 

• Måndagen den 13 februari. 

Ånge 
Plats: Medborgarhuset, Ånge.

• Onsdagen den 8 februari.



Information om omprövningen  
av förvaltarskap
Under hösten har vi genomfört den årliga omprövningen av förvaltarskap. Enligt lag ska överför-
myndaren en gång per år pröva om det fortfarande finns skäl för att ett förvaltarskap ska fortgå. 

Eftersom ett förvaltarskap är en ingripande åtgärd för den enskilde så ska det bara fortgå så länge 
det finns en risk för att personen, eller dess omgivning, agerar skadligt för sig själv. 

I år har vi omprövat cirka 150 förvaltarskap. Omprövningen har resulterat i att cirka 10 förvaltarskap 
kan upphöra helt eller övergå till ett godmanskap. 

Inför nästa år kommer vi att bjuda in dig som har ett förvaltarskap på en informationsträff inför 
omprövningen så att du har möjlighet att ställa frågor och vi kan berätta mer ingående hur vi gör 
omprövningen och varför.

Ny rekryteringsportal
Nästa år kommer vi att ha ett nytt sätt att anmäla intresse att åta sig uppdrag som god man eller 
förvaltare. Överförmyndarnämnden Mitt lanserar rekryteringsportalen Recruto för dig som är god 
man eller förvaltare. 

Syftet med det nya systemet är att förenkla processen för dig som, nu eller i framtiden, kan tänka 
dig att åta dig fler uppdrag som god man eller förvaltare. 

Recruto kommer att finnas på plats vid årsskiftet så håll utkik på sundsvall.se.
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God jul och gott nytt år!
Slutligen vill vi tacka för din insats detta år och önska dig en god jul och ett gott nytt år!

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. 
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