
 

 

 

 
 

 

Nu är det dags att lämna in 
årsräkningarna för år 2018 
  

 

Att tänka på är att använda checklistan så att du 

inte missar något viktigt.  

 Ta kopior på de underlag som du 

behöver, till exempel om du ska ansöka 

om bostadsbidrag, innan du skickar in 

underlagen till oss. 

  

 Utgå från kontoutdraget om du inte får ut din årsräkning. På kontoutdraget framgår det vilka 

transaktioner som du gjort på kontot under året. 

  

 Årsräkningarna ska skickas in som original och vara ifyllda med bläckpenna. Tänk på att du 

skriver på årsräkningen och redogörelsen på heder och samvete. 

  

 Kom ihåg att skicka med årsbesked och andra viktiga verifikationer. 

  

 Om du har andra ärenden som ska till oss, skicka gärna in dem separat och inte tillsammans 

med årsräkningen. 

  

 

Arvode 
  

Uppdraget som god man och/eller förvaltare är ett ideellt uppdrag och du har rätt till ett skäligt arvode. 

Huvudregeln är att det är din huvudman som ska betala arvodet. Du ska som god man/förvaltare spara 

ihop till arvodet under året. 

 

Om din huvudman har en skuldsanering ska du ansöka om en jämkning av förbehållsbeloppet avseende 



 

 

 

arvodeskostnaderna hos kronofogden. Om din huvudman har rätt till handikappersättning kan du ansöka 

om merkostnadsersättning hos försäkringskassan för arvodeskostnaderna. 

Om din huvudman har inkomster som understiger 2,65 prisbasbelopp eller har tillgångar som 

understiger 2 prisbasbelopp betalar kommunen arvodet i de allra flesta fallen. 

  

Vill du veta mer om vilka arvodesprinciper som Överförmyndarnämnden Mitt har så finns de att hämta 

på www.sundsvall.se/blanketter-godman. 

 

Tänk på att du för en löpande journal under året med de aktiviteter du gör i ditt ställföreträdarskap så att 

du kan redovisa dem till oss i samband med redogörelsen så du får rätt arvode. 

 

Årsräkningstelefon 
  

Den 20 februari, 26 februari och den 27 februari 

kommer vi ha en särskild telefon öppen för att 

du ska kunna ställa frågor rörande din årsräkning 

klockan 13.00-15.00. 

 

Telefonnumret är 060-19 13 94. 
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Vad ingår i uppdraget 
"Sörja för person"? 
  

Om du har uppdraget "Sörja för person" i ditt 

godmanskap innebär det att du ska bevaka din 

huvudmans personliga intressen. Du ska 

tillsammans med din huvudman bland annat se 

till att de insatser som din huvudman fått 

beviljat fungerar som det är tänkt. 

 

I uppdraget ingår också att hjälpa till att 

identifiera vilka personliga behov din huvudman har, exempelvis om din huvudman har behov av 

hemtjänst eller kanske en kontaktperson. För att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag och bevaka din 

huvudmans personliga intressen, samt få arvode, är det viktigt att du träffar din huvudman 

regelbundet i hens hem minst en gång i månaden. Detta för att säkerställa att din huvudman har ett 
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bra boende och livssituation utifrån hens förutsättningar. 

 

Såklart kan det finnas omständigheter som gör att din huvudman inte vill eller kan ta emot besök. Då är 

det viktigt att du redogör dessa skäl till oss när du lämnar in din redovisning. 

Tack! 
  

Stort tack till alla er gode män och förvaltare som varit med på årets första utbildningstillfällen och gett 

oss värdefull återkoppling. 

  

 
 

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 

 
 

  

 

Avregistrera mig från detta utskick 
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