medmänniska.
En god man är en betydelsefull person som gör en betydelsefull insats för en betydelsefull
medmänniska.

Öppet hus
Öppet
hus
Vi till tacka för all respons vi har fått under året gällande

Vi tillpågående
tacka för arbete
all respons
har fåttoch
under
året gällande
vårt
bådevi
positivt
konstruktivt.
vårt pågående arbete både
positivt
Överförmyndarkontoret
arbetar
föroch
fulltkonstruktivt.
med utvärdering
Överförmyndarkontoret
av årsräkningsprocessen arbetar
för att viför
skafullt
bli med
ännuutvärdering
bättre
av årsräkningsprocessen
förintresserade
att vi ska bliatt
ännu
bättre
tillsammans
2018. Nu är vi
träffa
dig och
tillsammans
Nu
är vi intresserade
lyssna
på vad2018.
du vill
återkoppla
till oss. att träffa dig och
lyssna på vad du vill återkoppla till oss.
Fredagen den 8 december 2017 klockan 13.30–
Fredagen
den
8 december
2017 klockan
13.30–
15.30
finns
vi på
Kulturmagasinet
i Sundsvall.
15.30 finns vi på Kulturmagasinet i Sundsvall.
Om du inte har möjlighet att komma och träffa oss får du
Om du inteskicka
har möjlighet
att komma
ochE-post:
träffa oss får du
jättegärna
in dina tankar
till oss.
jättegärna skicka in dina tankar till oss. E-post:
overformyndarnamnden@sundsvall.seeller
overformyndarnamnden@sundsvall.seeller
Överförmyndarnämnden Mitt, 851 85 Sundsvall.
Överförmyndarnämnden Mitt, 851 85 Sundsvall.

Årsräkningar och redovisningar
Årsräkningar
och redovisningar
Utskicket av årsräkningar och redogörelser kommer att se under vecka 49 - 50.

Utskicket
avfullt
årsräkningar
och redogörelser
kommer att se under vecka
49 - 50.
Vi håller för
på att planera
kommande årsräkningsutbildningar.
Utbildningarna
Vi håller att
för äga
fulltrum
på att
planera
årsräkningsutbildningar.
Utbildningarna
kommer
i början
av kommande
2018. Du kommer
att få en separat inbjudan
till dessa.
kommer att äga rum i början av 2018. Du kommer att få en separat inbjudan till dessa.

Äntligen möjlighet att redovisa digitalt!
Äntligen
möjlighet att redovisa digitalt!
Under 2018 kommer vi att sätta igång en pilotgrupp för digitalredovisning. Detta kommer
Under
2018 kommer
vi attoch
sätta
igång enkommer
pilotgrupp
digitalredovisning.
Detta kommer
att
innebära
att gode män
förvaltare
att för
kunna
lämna in sina redovisningar
att
innebära
att
gode
män
och
förvaltare
kommer
att
kunna
lämna
in
sina
redovisningar
för 2018 digitalt. Målet är att så många som vill ska kunna erbjudas möjligheten inför
för 2018 digitalt. Målet är att så många som vill ska kunna erbjudas möjligheten inför
2019.
2019.

Att tänka på:
Att tänka på:
Att tänka på:Julklappar
Att tänka på:Julklappar
Vi
har sett i vår granskning att det finns de som köper ”julklappar”
Julklappar

Vi
i vår granskning
att det finns
de som
köper
Julklappar
tillhar
sin sett
huvudman
för huvudmannens
pengar.
Detta
är ”julklappar”
inte en
till
sin
huvudman
för
huvudmannens
pengar.
Detta
är ”julklappar”
inte
en
julklapp.
skagranskning
inte köpa julklappar
till de
dinsom
huvudman
för din
Vi har settDu
i vår
att det finns
köper
julklapp.
Du
ska
inte
köpa
julklappar
till
din
huvudman
för
din
Vi har
i vår
granskning
att det
finns
de som
köper
huvudmans
pengar.
du vill
köpa
en
julklapp
till är
din”julklappar”
huvudman
till
sin sett
huvudman
förOm
huvudmannens
pengar.
Detta
inte
en
huvudmans
pengar.
vill köpajulklapp
en
julklapp
till
din
huvudman
tillska
sin det
huvudman
förOm
huvudmannens
pengar.
Detta
en den
så
endast
vara
endu
symbolisk
och
du är
skainte
bekosta
julklapp.
Du
ska inte
köpa
julklappar
till
din huvudman
för
din
så
ska
det
endast
vara
en
symbolisk
julklapp
och
du
ska
bekosta
julklapp. Du ska inte köpa julklappar till din huvudman för din den
själv.
själv.

Löpande bokföring
Löpande bokföring
Glöm inte att du är som god man och förvaltare är skyldig att föra en löpande bokföring
Glöm
intedu
attsköter
du är din
somhuvudmans
god man och
förvaltare
skyldig
att föra en
löpande
över hur
ekonomi.
Detärgör
det dessutom
enklare
förbokföring
dig att
över
hur
du
sköter
din
huvudmans
ekonomi.
Det
gör
det
dessutom
enklare
för dig att
upprätta din årsräkning.
upprätta din årsräkning.

Anhörig och god man?
Anhörig och god man?

Det är viktigt att skilja på rollen som

du har för honom eller henne i din roll som

upprätta din årsräkning.
upprätta din årsräkning.

Anhörig
Anhörig och
och god
god man?
man?

Det är viktigt att skilja på rollen som
Det är viktigt att skilja på rollen som
anhörig och god man. När det gäller
anhörig och god man. När det gäller
uppdraget måste samma förfarande
uppdraget måste samma förfarande
tillämpas som om ni inte vore anhöriga.
tillämpas som om ni inte vore anhöriga.
Det innebär att du till exempel inte kan göra
Det innebär att du till exempel inte kan göra
utlägg, låna ut pengar till eller låna pengar
utlägg, låna ut pengar till eller låna pengar
av huvudmannen. Du får inte medverka till
av huvudmannen. Du får inte medverka till
att ge bort huvudmannens tillgångar och så
att ge bort huvudmannens tillgångar och så
vidare.
vidare.
Som anhörig och ställföreträdare kan det
Som anhörig och ställföreträdare kan det
uppstå situationer där du är jävig. Till
uppstå situationer där du är jävig. Till
exempel är du jävig om huvudmannen är
exempel är du jävig om huvudmannen är
inneboende hos dig och betalar hyra, eller
inneboende hos dig och betalar hyra, eller
om huvudmannen ska stå för andra
om huvudmannen ska stå för andra
kostnader som
kostnader som

du har för honom eller henne i din roll som
du har för honom eller henne i din roll som
anhörig.
anhörig.
I dessa situationer ska en tillfällig god man
I dessa situationer ska en tillfällig god man
förordnas för att bevaka huvudmannens
förordnas för att bevaka huvudmannens
intressen. Då måste du kontakta oss för att
intressen. Då måste du kontakta oss för att
en tillfällig god man ska förordnas, för att
en tillfällig god man ska förordnas, för att
till exempel skriva ett hyreskontrakt med
till exempel skriva ett hyreskontrakt med
dig.
dig.
Kontrakt om kostnader som mat, el,
Kontrakt om kostnader som mat, el,
bensin eller andra återkommande
bensin eller andra återkommande
kostnader kan också skrivas. När kontraktet
kostnader kan också skrivas. När kontraktet
är upprättat entledigas den tillfällige gode
är upprättat entledigas den tillfällige gode
mannen och du har kontraktet som giltig
mannen och du har kontraktet som giltig
grund för ersättning från huvudmannen för
grund för ersättning från huvudmannen för
dennes kostnader.
dennes kostnader.

Varför
Varför måste
måste jag
jag spara
spara handlingar?
handlingar?

Som god man/förvaltare utövar du ditt uppdrag under
Som god man/förvaltare utövar du ditt uppdrag under
skadeståndsansvar. Det innebär att du kan bli
skadeståndsansvar. Det innebär att du kan bli
skadeståndsskyldig om du på grund av uppsåt eller
skadeståndsskyldig om du på grund av uppsåt eller
vårdslöshet orsakat ekonomisk skada. Det är mycket
vårdslöshet orsakat ekonomisk skada. Det är mycket
ovanligt att en god man eller förvaltare döms till
ovanligt att en god man eller förvaltare döms till
skadestånd. Men tyvärr händer det vid enstaka falla att en
skadestånd. Men tyvärr händer det vid enstaka falla att en
god man/förvaltare medvetet förskingrat huvudmannens
god man/förvaltare medvetet förskingrat huvudmannens
pengar.
pengar.
Skadeståndsanspråk ska väckas inom tre år. Därför är det
Skadeståndsanspråk ska väckas inom tre år. Därför är det
viktigt att du som god man/förvaltare spar dina handlingar
viktigt att du som god man/förvaltare spar dina handlingar
i tre år. Preskriptionstiden för brott enligt brottsbalken
iuppmana
tre år. Preskriptionstiden
för brottatt
enligt
gode
mänbrukar
och förvaltare
sparabrottsbalken
handlingarna
är tio år och
därför
Överförmyndarnämnden
Mitt
är
tio
år
och
därför
brukar
Överförmyndarnämnden
Mitt
iuppmana
tio år. gode män och förvaltare att spara handlingarna
i tio år.
Som god man/förvaltare kan du ordna med ett
försäkringsskydd.
Bland annat
Som god man/förvaltare
kan duerbjuder
ordna med ett
riksorganisationerna
för
gode
män/förvaltare
sådana
försäkringsskydd. Bland annat erbjuder
försäkringar,
exempelvis
Riskförbundet
för
frivilliga
riksorganisationerna för gode män/förvaltare sådana
samhällsarbetare,
(www.rfs.se)
försäkringar, exempelvis
Riskförbundet för frivilliga
samhällsarbetare, (www.rfs.se)

Kontaktinformation
Kontaktinformation
Överförmyndarkontoret

Överförmyndarkontoret
Besöksadress: Norrmalmsgatan 4,
Sundsvall
(det villNorrmalmsgatan
säga i Sundsvalls4,
Besöksadress:
kommunhus).
Sundsvall (det vill säga i Sundsvalls
Besök:
Boka tid för besök.
kommunhus).
Besök: Boka tid för besök.
Telefon: 060-19 13 90
Telefontid:
måndag-fredag
9.00-11.00
Telefon: 060-19
13 90
Telefontid: måndag-fredag 9.00-11.00
E-post:
overformyndarnämnden@sundsvall.se
E-post:
overformyndarnämnden@sundsvall.se

När du behöver nå oss
När
duhårt
behöver
nå oss
Vi jobbar
för att du enkelt
och snabbt

ska
nå osshårt
och för
haratt
infört
ett nyttoch snabbt
Vi jobbar
du enkelt
telefonsystem
kunna
emot fler
ska nå oss och för
haratt
infört
ett ta
nytt
samtal
under
vår
telefontid.
telefonsystem för att kunna ta emot fler
samtal under vår telefontid.
Men för att vi ska klara av handläggningen
är
våra
att ringa
upp dig på
Men
förmöjligheter
att vi ska klara
av handläggningen
andra
än telefontiden
mycket
är våratider
möjligheter
att ringatyvärr
upp dig
på
begränsade.
andra tider än telefontiden tyvärr mycket
begränsade.
Du är alltid välkommen att kontakta oss via
e-post.
Du är alltid välkommen att kontakta oss via
e-post.

”En god man är en betydelsefull person
som
gör man
en betydelsefull
insats person
”En god
är en betydelsefull
för
betydelsefull
medmänniska”
somen
gör
en betydelsefull
insats
för en betydelsefull medmänniska”

