Med anledning av Covid‐19
Vi har fått frågor från gode män och förvaltare
avseende coronaviruset Covid‐19 och vill
uppmana er som är gode män och förvaltare, att
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och instruktioner.
Ta alltid det säkra före det osäkra. Du eller din
huvudman kan tillhöra en riskgrupp och då är
det viktigt att du kan redovisa hur du har bevakat
din huvudmans intressen utan att göra besök
hos huvudmannen.
Exempelvis genom regelbunden telefonkontakt
med din huvudman.
Det är viktigt att du som god man/förvaltare
dokumenterar dina avväganden.
Överförmyndarnämnden Mitt kommer att ta
hänsyn till de särskilda omständigheter som
råder på grund av Covid‐ 19 i granskningen och
arvoderingen av redovisningarna nästa år.
På grund av den rådande situationen kan det
innebära att handläggningstiderna blir längre än
normalt.
Tänk på att vara ute i god tid om du behöver göra
en ansökan till Överförmyndarnämnden Mitt.

Så hanterar vi
Coronaviruset Covid‐19
Överförmyndarkontoret följer Sundsvalls
kommuns hantering av coronaviruset, Covid‐ 19.
Det innebär att vi följer Folkhälsomyndighetens
instruktioner.
Läs mer på sidan Covid‐19 så hanterar
Sundsvalls kommun coronaviruset, sundsvall.se.

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

Om du har frågor om hur du praktiskt ska
exempelvis deklarera är det Skatteverket du ska
vända dig till.

Förändringen innebar att kommunen inte längre
fakturerar huvudmannen för arvodet. Du som
god man/förvaltare ska spara till arvodet under
året och betalar därefter ut arvodet direkt till dig
själv.

På deras hemsida hittar du bra information.
God man, skatteverket.se
Redovisa arbetsgivaravgifter och skatteavdrag,
skatteverket.se

Vi förkortar därmed betalningsledet och
anpassar oss till gällande lagkrav. För att läsa

På vår hemsida kan du också hitta bra länkar till
skatteverket och bra information kopplat till ditt
uppdrag som god man.

mer om arvode gå in på
www.sundsvall.se/arvode.

Vad gör en god man eller förvaltare?
sundsvall.se

Telefontider under sommaren
Vår telefontid under sommaren vecka 26‐33 (22
juni till 14 augusti) är måndag till onsdag
klockan 9.00 ‐ 11.00.
Du kan alltid skicka ditt ärende till oss via e‐
post:
overformyndarnamnden@sundsvall.se

Vad gör vi för att rekrytera gode män och
förvaltare?
Just nu uppmärksamas Överförmyndarkontoret i
media. Vi tycker att det är bra att vårt område
uppmärksammas och vi kan absolut bli bättre.
Det är viktigt att du som god man även ska kunna
avsluta ditt uppdrag och därför har vi sett över
hur vi arbetar med rekrytering och hur vi kan bli
bättre.
Vi genomförde en förstudie under förra året: Vi
valde att kontakta några av er som har uppdrag
som gode män/förvaltare. Utifrån de svar som vi
fick så kommer vi att förändra hur vi arbetar
framåt och vi har redan gjort några justeringar.
Vi kommer ge mer information om hur förstudien
påverkar dig som god man och förvaltare fram
över.

I våra kommuner finns det i dag cirka 160
personer som saknar en ställföreträdare eller
har en ställföreträdare som behöver avsluta sitt
uppdrag.
I Nordanstigs kommun är det cirka 10 personer,
Sundsvalls kommun cirka 110, Timrå kommun är
det cirka 30 och i Ånge kommun cirka 10
personer.
Vi arbetar kontinuerligt med att lösa dessa
personers situation.
Eftersom vi vet hur viktigt uppdrag du har och
vilken skillnad du gör för din huvudman vill vi
slutligen tacka för din insats så här långt.
Du behövs och du förbättrar livet för en
medmänniska.

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

Vi önskar dig en trevlig sommar!
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