
 

 

 

  

 

Sommartider 
  

Vi vill påminna om vår telefontid som under 
sommaren mellan den 24 juni - 16 augusti 
(vecka 26-33) är: 
Måndag till onsdag, mellan klockan 9.00 - 
11.00. 
 
Du kan alltid skicka ditt ärende till oss via e-
post overformyndarnamnden@sundsvall.se. 

 

Mostphotos 

Anhörigbehörigheten 
  

Sedan 2017 finns en så kallad 
anhörighetsbehörighet. Det är en behörighet som 
regleras i föräldrabalken kapitel 17. Den innebär 
att du kan stötta en anhörig som behöver stöd i 
vardagliga rättshandlingar på grund av sjukdom, 
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 
liknande. 
 
Vardagliga insatser kan exempelvis vara att 
betala räkningar, ansöka om bistånd eller 
liknande. 
 
Behörigheten sker i turordning enligt följande; 
make/sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon 
och syskonbarn.  

 

 
 
Detta kan i vissa fall ersätta ett fullständigt 
godmanskap. Om det gäller större 
rättshandlingar som exempelvis att sälja en 
fastighet krävs fortfarande ett godmanskap om 
inte den enskilde själv kan utfärda en fullmakt. 
 
Så länge det finns ett anordnat godmanskap 
gäller inte anhörigbehörigheten. Om du vill stötta 
en anhörig med stöd av anhörigbehörigheten kan 
banken behöva inhämta viss information för att 
kunna styrka behörigheten. 
 

På Svenska bankföreningens sida, 
www.swedishbankers.se, kan du läsa mer om 
bland annat anhörighetsbehörigheten och vad en 
framtidsfullmakt är. 
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Äntligen E-redovisning 
  

Nu finns äntligen möjligheten att redovisa 
digitalt. På vår hemsida 
www.sundsvall.se/blankett-godman hittar du 
under fliken "Digital redovisning" en länk till 
inloggningen till vårt digitala system E-wärna. 
 
Där hittar du också en handbok samt länkar till 
kortare instruktionsfilmer som Överförmyndaren 
i Örebro har tagit fram. 

 

E-tjänster 
  

Du vet väl att det finns fler e-tjänster på 
www.sundsvall.se/blankett-godman? 
 

Om du har önskemål om en e-tjänst så är du 
välkommen att tipsa oss genom att maila oss på 
overformyndarnamnden@sundsvall.se 

 

 

Arvodesförändringar 
  

Den första januari år 2020 genomför vi en 
förändring i hur hanteringen av arvoden till er 
som är gode män och förvaltare går till. 

Vi förkortar därmed betalningsledet och anpassar 
oss till gällande lagkrav. 
 
För att läsa mer om vad förändringen innebär gå 
in på www.sundsvall.se/arvode. 
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Förändringen innebär att kommunen inte längre 
fakturerar huvudmannen för arvodet.  
 
Du som god man/förvaltare sparar till arvodet 
under året och betalar därefter ut arvodet direkt 
till dig själv. 

 

 
Kontakta oss gärna med frågor eller kom på våra 
öppna hus till hösten, se nedan. 

 

 

Öppet hus 
  

Under hösten kommer vi vara på plats i samtliga 
kommuner. Du är välkommen att komma förbi 
om du har några generella frågor till oss eller 
bara träffas. 
 
Du kan bland annat ställa frågor om 
arvodesförändringen, e-redovisning eller annat 
som du funderar över.  

 

 Sundsvall, den 22 oktober, kommunhuset 

rum 247 klockan 16.30-18.00. 

  

 Nordanstig, den 22 oktober, 

Bergsjögården lokal ”Stora salen” 

klockan 16.30-18.00. 

  

 Timrå, den 23 oktober, kommunhuset, 

lokal ”Alliansen” klockan 16.30-18.00. 

  

 Ånge, den 23 oktober, Folkets Hus, lokal 

”Gillet” klockan 16.30-18.00. 

  

Årsräkningar för 2018 
  

I dagsläget har cirka 98 procent av alla 
årsräkningar kommit in. 
 

Ungefär 75 procent kom in i tid, det vill säga 
innan den första mars. Eftersom granskningen av 
årsräkningar är där vi utövar vår huvudsakliga 
tillsyn är det inte bra att det fortfarande finns 
några ställföreträdare som inte har lämnat in sin 
årsräkning. 
 
Vi vill därför påminna er att snarast skicka in 
årsräkningar som inte lämnats in och att vara 
noga med inlämningstider.  

 

Tack 
  

Slutligen vill vi tacka för din insats så här långt. 
Du behövs och du förbättrar livet för en medmänniska. 

 

Vi vill också passa på att önska dig en trevlig sommar! 



 

 

 

 

  

 

Kontaktinformation 
  

Överförmyndarkontoret 

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