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Godmansnytt 
 

Betalningsansvar för huvudmän 
Samtliga huvudmän som har inkomster 

som överstiger 2,65 gånger prisbasbelop-

pet eller tillgångar som överstiger 2 

gånger prisbasbeloppet står för kostnaden 

av arvode till ställföreträdare. 

I september fattade överförmyndarnämn-

den beslut om nya riktlinjer för faststäl-

lande av arvode och ersättning till ställfö-

reträdare. 

De största förändringarna är att från och 

med 1 januari 2019 ska samtliga huvud-

män som har inkomster som överstiger 

2,65 gånger prisbasbeloppet (120 575 kr 

för 2018) eller tillgångar som överstiger 2 

gånger prisbasbeloppet (91 000 kr för 

2018) stå för kostnaden av arvode till 

ställföreträdare. 

I dagsläget är det endast huvudmän som 

har delen förvalta egendom anordnat som 

står för kostnaden av arvode till ställföre-

trädare. Från och med 1 januari 2019 

kommer även de huvudmän som endast 

har delarna bevaka rätt och/eller sörja för 

person anordnat få stå för kostnaden av 

arvode om de överstiger de ovan nämnda 

prisbasbeloppen. 

Vidare ska underåriga som har tillgångar 

som överstiger 2 gånger prisbasbeloppet 

stå för kostnaden av arvode till ställföre-

trädare. 

Betalningsansvaret berör inte ensamkom-

mande barn. 

Inför redogörelse för 2018  

Om inte du som ställföreträdare, i sam-

band med redogörelsen, inkommit med 

underlag för att din huvudmans inkomster 

och tillgångar understiger ovan nämnda 

prisbasbelopp kommer överförmyndar-

nämnden att fatta beslut där huvudmannen 

står som betalningsansvarig. Det är sedan 

din uppgift att överklaga beslutet om du 

och/eller din huvudman anser att beslutet 

är felaktigt.  

Exempel på underlag kan vara: årsbesked 

från bank, arbetsgivare eller pensions-

myndigheten, intyg om ersättning från 

försäkringskassan eller dyl. som visar på 

inkomster och tillgångar föregående år.  

 

Kvittoredovisning vid uttag från 

spärrat konto from 2019-01-01 
I oktober fattade överförmyndarnämnden 

beslut om en ny reviderad delegationsord-

ning som träder i kraft 2018-12-01. En-

heten kommer från och med 1 december 

att ha delegation på att bevilja uttag och 

placeringar upp till 100 000 kronor. 

Nämnden påtalade för enheten att en ny 

metod för redovisning av uttag bör infö-

ras. 

När uttag skett från spärrat konto har ruti-

nen tidigare varit att de som redovisar års-

vis inkommer med redovisning i samband 

årsräkningen. 

Från och med 2019-01-01 skall ”kvittore-

dovisning” som huvudregel ske inom en 

månad efter att överförmyndaren samtyckt 

till uttaget. Du ska alltså inkomma med 

verifikationer som tydligt redovisar vad 

uttaget använts till. 

Undantag från huvudregeln är uttag som 

görs för den löpande dagliga livsföringen 

pga. att huvudmannens inkomster inte 

räcker till exempelvis hyra, el och mat. 

Årsredovisning för 2018 
Blanketter för årsräkning samt anvis-

ningar finns på linkoping.se.  

Har du inte tillgång till en dator eller sak-

nar en skrivare kan du hämta blanketter 

på: 

Medborgarkontoret City, Östgötagatan 5.  

Öppettider måndag-fredag 10.00–12.00 

och 13.00–17.00 



   

 

Digital redovisningsutbildning in-

för årsredovisningen 
En korrekt ifylld redovisning kortar avse-

värt ner tiden för granskning och arvode-

ring. 

Som ställföreträdare med förvalta egen-

dom i ditt uppdrag är du enligt lag skyldig 

att innan 1 mars varje år inkomma med en 

årsredovisning för föregående år. Du ska i 

årsredovisningen intyga på heder och 

samvete att de uppgifter som du lämnar i 

årsredovisningen är riktiga.  

Inför redovisningen för 2018 kan du 

kanske behöva friska upp minnet.  

På vår sida ”För dig som är god man eller 

förvaltare för vuxna” på linkoping.se lig-

ger en kort film som beskriver vad du som 

god man/förvaltare ska göra när du först 

tillträder ett uppdrag, hur du fyller i blan-

ketten för förteckning, hur kassabok samt 

B- och C-blanketterna ska användas och 

hur du fyller i årsräkningen på ett korrekt 

sätt.  

Redovisningsutbildningen hittar du under 

”För dig som är god man eller förvaltare 

för vuxna” på linkoping.se/godmanoch-

forvaltare eller på länken nedan. 
http://play.linkoping.se/redovisningsutbild-

ning-god-man  

Har vi rätt uppgifter om dig? 
Det här brevet får de flesta av er via e-

post, andra per post. För att vara säker på 

att du får del av viktig information var 

noga att alltid meddela överförmyndaren 

om dina kontaktuppgifter ändras.  

Det är också viktigt att vi snabbt får veta 

ändringar som gäller din huvudman eller 

ensamkommande barn.  

 

Fika eller lunch med huvudman 
Överförmyndarnämnden vill uppmärk-

samma samtliga ställföreträdare på att hu-

vudmännen inte ska stå för era kostnader 

om ni är ute och fikar eller äter lunch till-

sammans. Ni ska betala för ert eget fika 

och er egen lunch 

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 har kanske rätt till/inte längre rätt 

till vissa bidrag, ersättningar eller tillägg.  

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. 

Kostnader i uppdraget  
Kostnader som du som ställföreträdare 

haft i uppdraget får inte betalas med hu-

vudmannens medel. Kostnader som exem-

pelvis telefon, porto, parkeringsavgift, ko-

piering och dylikt täcks av kostnadsersätt-

ningen som är en schablon som uppgår till 

2 % av prisbasbeloppet.    

Vill du begära ersättning för kostnader 

som överstiger schablonersättningen ska 

du specificera samtliga kostnader. 

Överförmyndarens hemsida  
Överförmyndaren har under sommaren ut-

vecklat och utökat hemsidan med massa 

nyttig information till dig som ställföreträ-

dare. 

 

Utöver vad som generellt gäller under 

ställföreträdarskapet finns information om 

olika rättshandlingar, blanketter, nyttiga 

länkar för dig som är ställföreträdare samt 

infoblad som kan hjälpa dig i ditt uppdrag.  

 

Håll gärna koll på hemsidan då vi konti-

nuerligt publicerar nyheter på vår första-

sida. www.linkoping.se/godmanochfor-

valtare  
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Statlig ersättning till tvångssterilise-

rade  
Kammarkollegiet har i uppdrag att betala 

ut ersättning till de som fått ändrad köns-

tillhörighet fastställ enligt Lag (1972:119) 

om fastställande av könstillhörighet i 

vissa fall. Ersättningen gäller de som an-

sökt om fastställande av ändrad könstill-

hörighet mellan 1 juli 1972 och 30 juni 

2013.  

 

 

Kammarkollegiet har i dagsläget betalat ut 

ersättning till 450 personer men uppskat-

tar att 650 personer har rätt till ersättning. 

Kammarkollegiet tror att vissa av de som 

har rätt till ersättning finns bland Sveriges 

huvudmän och att de kan behöva hjälp att 

ta till sig informationen och ansöka om er-

sättningen. Ersättningen uppgår för var 

och en till 225 000 kronor.  

 

 

 

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 

 

Postaddress: 

Linköpings kommun 

Överförmyndarenheten  

581 81 LINKÖPING 

 

Besöksadress (besök efter överenskommelse):  

S:t Larsgatan 41 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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