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Godmansnytt 
 

Inbjudan till kompetensutveckling 

Linköpings God man och förvaltarförening inbjuder till kompetensutveckling för dig 

som är god man eller förvaltare med start 27 augusti. Detta är den första träffen i en 

serie av träffar och mer information finner du i bifogad inbjudan. Ta chansen att ut-

vecklas tillsammans med andra i ditt uppdrag! 

 

Till dig som är god man för ensamkommande barn erbjuds utbildning om preventiva 

insatser mot droger den 1 oktober i stadshuset i Linköping. Mer information hittar du 

på hemsidan http://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-stod-och-radgiv-

ning/god-man-forvaltare-och-formyndare/. 

Har vi rätt uppgifter om dig? 

Det här brevet får de flesta av er via e-post, andra per post. För att vara säkra på att 

information kommer fram, ha oss i åtanke när din adress eller e-postadress ändras. 

Det är också viktigt att vi snabbt får veta ändringar som gäller din huvudman eller 

ensamkommande barn.  

Nytt uppdrag? 

Just nu söker vi god man till ett par uppdrag som ställer lite högre krav på ställföre-

trädaren. Kanske känner du dig redo att anta en större utmaning? Välkommen att 

höra av dig till överförmyndarenheten.  

Reseersättning 

Kanske hör du till dem som befinner sig på en sommaradress i sommar. I så fall vill 

vi passa på att påminna om att kilometerersättning endast utgår från den adress du är 

folkbokförd på.  

Information från Migrationsverket 

På grund av förordningsförändringar tidigare i år, kommer bidragsansökningar 

främst beviljas för träningskläder för skolidrott och fritidsaktiviteter dock inte för öv-

riga klädesplagg. För frågor, kontakta Migrationsverket på tfn 010-485 84 95 eller 

gb-nrk-mottagning@migrationsverket.se. 
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Hantering av personuppgifter  

I samband med att du åtar dig ett uppdrag som god man eller förvaltare registreras 

dina personuppgifter hos Linköpings kommun elektroniskt. Syftet är att kunna kom-

municera med dig, matcha dig till rätt typ av uppdrag, betala ut arvode, betala in 

skatt och sociala avgifter m.m. 

 

De flesta personuppgifter får vi direkt från dig med det förekommer även att vi häm-

tar in personuppgifter från skatteverket, belastningsregistret, kronofogdemyndigheten 

eller socialtjänsten. Personuppgifter som samlas in om dig är namn, personnummer, 

adress, telefon, mobiltelefon, e-postadress och kontonummer (då arvode utbetalas) 

liksom förekomst i ovan nämnda register. Uppgifterna registreras i kommunens dia-

rieföringssystem, ärendehanteringssystem samt lönesystem. Hur länge uppgifterna 

finns lagrade beskrivs i överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan.  

 

Personuppgiftsansvarig för ärendehanteringssystemet är överförmyndarnämnden och 

för lönesystemet kommunstyrelsen.  

 

Uppgifterna kommer att hanteras av personal på Överförmyndarenheten och kommu-

nens löneavdelning, Lönecenter. Uppgifter kan komma att lämnas ut med stöd av of-

fentlighetsprincipen i det fall de inte skyddas av sekretess. Det kan t ex vara till skat-

teverket gällande inkomst och skatteavdrag eller på direkt fråga från bank, myndig-

het, företag eller anhörig. En sekretessprövning görs dock alltid om utlämnandet be-

döms vara till men för den enskilde. 

 

Du som registrerad har rätt att ta del av de personuppgifter som Linköpings kommun 

har om dig. Det gör du genom att fylla i e-tjänsten ”Begäran om registerutdrag” som 

du hittar på www.linkoping.se. Där kan du också läsa mer om hur Linköpings kom-

mun hanterar personuppgifter.  

Med önskan om en skön sommar! 

 

Överförmyndarenhetens öppettider under sommaren 

Expeditionstid måndag-torsdag kl.10:00-11:30 

Telefon: 013 - 20 69 99 

Fax: 013 - 20 59 61 
Hemsida: www.linkoping.se/godmanochforvaltare 

E-post: overformyndarenheten@linkoping.se 

 
Postadress:   Besöksadress (besök efter ö k):  

Linköpings kommun  S:t Larsgatan 41 

Överförmyndarenheten  LINKÖPING 
581 81 LINKÖPING 

 

Om du inte har möjlighet att ringa eller besöka oss på telefontiden, skicka ett mail till vår funktionsbrevlåda som läses dagligen, 
så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Vår adress är: overformyndarenheten@linkoping.se 
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