Nyhetsbrev
till gode män och förvaltare

Nr 1 2018

Ny överförmyndarchef
Det är nu klart att Therese Samuelsson Östlund blir ny chef på
Överförmyndarkontoret. Detta efter en rekryteringsprocess med flera
sökande.
Therese Samuelsson Östlund tillträdde sin tjänst den 1 januari efter
att ha innehaft rollen som tillförordnad chef sedan den 6 mars 2017.

Dags att lämna in årsräkningarna för 2017
Använd checklistan:
•

Årsräkningarna ska skickas in som original och vara undertecknade med
bläckpenna. Du skriver under årsräkningen på heder och samvete.

•

Kom ihåg att skicka med årsbesked och andra viktiga verifikationer.

•

Kontobeskedet som du skickar in ska innehålla transaktioner
till och med den 31 december 2017.

•

Kom ihåg att ta kopior på de underlag som du behöver, för att till
exempel ansöka om bostadsbidrag, innan du skickar in underlagen.

•

Om du har andra ärenden som ska till oss så skicka dem separat
och inte tillsammans med årsräkningen.

Komplettering
En årsräkning som kommer in i tid men som ändå måste kompletteras, granskas utifrån den
tidpunkt som kompletteringen kommit in.

Spara till ditt arvode
Det är mycket viktigt att du som god man eller förvaltare sparar
till ditt eget arvode.
Om de skattepliktiga inkomsterna överstiger 2,65 prisbasbelopp
eller om förmögenheten överstiger 2 gånger prisbasbeloppet är
det huvudmannen som ska betala.
Även om det känns hårt att planera för arvodet när huvudmannen
har ont om pengar är det en skyldighet du har som god man och förvaltare att göra det.

Blanketter
Om du ännu inte fått årsräknings- eller redogörelseblanketter har du möjlighet att själv
hämta dem på sundsvall.se/blanketter-godman. Har du inte möjlighet att själv skriva ut
dem så kontakta oss, gärna via e-post, så skickar vi blanketterna till dig.

Granskning av årsräkningarna
Vi på överförmyndarkontoret går nu in i vår mest hektiska tid. Men vår ambition är att granska räkningarna så snart som möjligt för att kunna betala ut arvodet.
Under april kommer vi att göra en särskild satsning med granskningen. Detta innebär att
handläggningstiden för andra ärenden kan bli lite längre än normalt.
Tänk på att vara ute i god tid om du behöver ansöka om överförmyndarnämndens samtycke,
till exempel i ett uttagsbeslut.
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Behöver du hjälp för att slutföra din årsräkning?
Vid flera olika tillfällen under februari erbjuder vi utbildning och praktisk hjälp för dig som
ska redovisa en årsräkning. För att du ska få så bra hjälp som möjligt är det viktigt att du
kommer förberedd.
För anmälan och mer information kan du läsa på sundsvall.se/arsrakningsutbildning.

Överförmyndarkontoret är på utbildning
torsdag och fredag den 1 och 2 februari
Det innebär att då når du oss med e-post istället för via telefonen.

Kontaktinformation

När du behöver nå oss

Överförmyndarkontoret

Vi jobbar hårt för att du enkelt och snabbt
ska nå oss och har infört ett nytt telefonsystem för att kunna ta emot fler samtal
under vår telefontid.

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4,
Sundsvall (det vill säga i Sundsvalls
kommunhus).
Boka alltid tid för besök!
Post: Överförmyndarkontoret
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall
Telefon: 060-19 13 90
Telefontid: måndag-fredag 9.00-11.00
E-post:
overformyndarnämnden@sundsvall.se

Men för att vi ska klara av handläggningen
är våra möjligheter att ringa upp dig på
andra tider än telefontiden tyvärr mycket
begränsade.
Du är alltid välkommen att kontakta oss
via e-post.

”En god man är en betydelsefull person
som gör en betydelsefull insats
för en betydelsefull medmänniska”
Det finns många som behöver stöd från en god man eller
förvaltare. Om du tycker att du har ett givande uppdrag och
att du har utrymme att åta dig ett uppdrag till så kontakta oss.
Under våren kommer vi på Överförmyndarkontoret att
erbjuda informationsträffar om godmanskap och förvaltarskap. Vi riktar oss till de som
kan vara intresserade av att åta sig ett uppdrag som god man eller förvaltare i någon av
våra samverkande kommuner.
Om du känner till någon som
skulle passa som god man är vi
tacksamma om du vill tipsa dem.
Det finns mer att läsa om uppdraget på sundsvall.se/godman.

Överförmyndarnämnden Mitt
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