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Godmansnytt 
 

Granskning av årsräkningar 
Granskningen är i full gång och vi jobbar 
på så effektivt och rättssäkert vi bara kan 
för att granskningen ska bli klar så fort 
som möjligt.  
Har du fått hem en begäran om att kom-
plettera med handlingar, yttrande e.d., 
svara eller inkom med din komplettering 
så snart du kan.  
E-lönespecifikation 
From 1 april kommer din lönespecifikat-
ion digitalt istället för på papper. 
Har du lönekonto i Nordea eller Swed-
bank väljer du att få e-lönespecifikation 
via din bank. Har du en annan bank kan 
du ansluta dig till Kivra som är en digital 
brevlåda för post från myndigheter och fö-
retag. Har du frågor kring detta, vänligen 
kontakta lönecenter.  

Påminnelse och vitesföreläggande 
Årsräkningen för 2018 ska vara inlämnad 
senast den 28 februari. Har du ännu inte 
lämnat in årsräkningen kommer du att få 
en påminnelse på posten inom ett par da-
gar. Inkommer inte årsräkningen inom 
den tid som överförmyndaren begär kan 
nämnden, vid vite om 5000 kronor, före-
lägga dig att inkomma med årsräkningen. 

Arvodesbeslut till huvudmän  
Tidigare har arvodesbeslut, oavsett om 
kommun eller huvudman ska stå för arvo-
det, endast skickats till ställföreträdare 
som i sin tur meddelar huvudmannen om 
dennes betalningsansvar.  
Fortsättningsvis kommer arvodesbeslut, 
när huvudmannen är betalningsansvarig, 
även adresseras till huvudmannen.  

Ersättningar, bidrag och tillägg 
Som ställföreträdare ska du kontinuerligt 
se över bidrag, ersättningar och ev. tillägg 
för din huvudmans räkning.  
Förutsättningar kan förändras och din hu-
vudman kanske nu har rätt till/inte längre 
rätt till vissa bidrag, ersättningar eller till-
lägg.  
Du som ställföreträdare har ansvar för att 
det blir korrekt och kan bli återbetalnings-
skyldig om din huvudman lider skada pga. 
din vårdslöshet eller försummelse.  
Har du exempelvis kontrollerat om din 
huvudman har rätt till merkostnadser-
sättning från försäkringskassan?  
Forsakringskassan.se/privatpers/funkt-
ionsnedsattning  

Överförmyndarens hemsida  
Ska du företräda din huvudman vid ett 
arvskifte eller en fastighetsförsäljning, ska 
du ansöka om uttag från spärrat konto el-
ler har du allmänna funderingar på vad 
som ingår i ditt uppdrag? 
På överförmyndarens sida ”För dig som är 
god man eller förvaltare” finns, utöver vad 
som generellt gäller under ställföreträdars-
kapet, informationsblad om olika rätts-
handlingar, blanketter och nyttiga länkar 
som kan hjälpa dig i ditt uppdrag.   
Linkoping.se/godmanochforvaltare 

Nyheter från överförmyndaren  
På vår hemsida publicerar vi löpande ny-
heter och information som vi önskar nå ut 
med mellan de olika numren av god-
mansnytt.  
Genom att klicka på knappen Prenume-
rera under nyheterna kan du få en notis 
när något nytt laddas upp så att du inte 
missar någon information från överför-
myndaren.  
Linkoping.se/godmanochforvaltare 
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Överförmyndarens öppettider 
Överförmyndarenheten har öppet för be-
sök mellan kl. 10.00 och kl. 11.30 måndag 
till torsdag.  
Övriga besök bokas med respektive hand-
läggare i förväg.    
Precis innanför porten på entréplan finns 
överförmyndarens brevlåda där du kan 
lämna handlingar eller brev. Vi kontrolle-
rar denna postlåda flera gånger per dag. 

 
 
Nya riktlinjer för arvode  
Från och med 2019-01-01 gäller nya rikt-
linjer för arvode och ersättning för dig 
som är god man för ensamkommande 
barn. Riktlinjerna finns på vår hemsida 
https://www.linkoping.se/godmanochfor-
valtare under rubriken För dig som är god 
man för ensamkommande barn. 

Felhantering av Studiebidrag 
Då många ungdomar får studiebidrag från 
CSN vill vi uppmana er att gå in och läsa 
vårt uppdaterade informationsmaterial 
”Ditt uppdrag som god man för ensam-
kommande barn” 
Informationsmaterialet finns på vår hem-
sida https://www.linkoping.se/god-
manochforvaltare under rubriken För dig 
som är god man för ensamkommande 
barn. 
Uppdatera Överförmyndaren 
Tänk på att du som god man är skyldig att 
kontinuerligt informera Överförmynda-
renheten om sådant som kan påverka god-
manskapet. Exempelvis adressändring, 
ändrade födelsedata, beslut i asylproces-
sen, ny information i eventuell överkla-
gandeprocess etc.  
Överförmyndaren får sällan denna inform-
ation från andra myndigheter utan det är 
du som god man som måste delge oss den, 
även mellan redogörelsetillfällena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny blankett  
Observera att du vid nästa redogörelsetill-
fälle ska använda den nya redogörelse-
blanketten (LK 2716) som finns för ut-
skrift på https://www.linkoping.se/sjalv-
service/omsorg-och-hjalp/  
Notera också att du inte längre kan få er-
sättning för parkeringskvitton. 

 
 
Kontakt med överförmyndarenheten 

Expeditionstid måndag-torsdag kl.10:00-11:30, övrig tid efter 
överenskommelse. 
Telefon: 013 - 20 69 99 
Fax: 013 - 20 59 61 
Hemsida: https://www.linkoping.se/godmanochforvaltare  
E-post: overformyndarenheten@linkoping.se 
 
Postadress: 
Linköpings kommun 
Överförmyndarenheten  
581 81 LINKÖPING 
 
Besöksadress (besök efter överenskommelse):
  
S:t Larsgatan 41 LINKÖPING 
 
Har du inte möjlighet att ringa eller besöka oss på telefonti-
den, skicka ett mail till vår funktionsbrevlåda som läses varje 
vardag, så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 
Vår adress är: overformyndarenheten@linkoping.se
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