
God fortsättning på 2022
Tyvärr dras vi fortfarande med Covid-19, som ni vet. Men även om omikronvarianten sprids  
som en löpeld, så verkar sjukdomsförloppet bli betydligt mildare än tidigare och vi hoppas nu 
att det vänder snart och att livet kan återgå till det normala. Till dess så håller vi i och håller ut.  
Vi kommer även i år i vår granskning att ta hänsyn till de speciella omständigheter som råder 
och kan komma att råda.

Vi vill liksom tidigare år påminna om att dokumentera vad du gör i ditt uppdrag och ange på vilket 
sätt du säkerställer att din huvudman har det så bra som möjligt utifrån hens förutsättningar.
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Dags att lämna in årsräkningar för år 2021
Liksom förra året kommer vi inte att skicka ut blanketter till dig utan hänvisar i första hand till vårt 
digitala e-Wärna. De räkningar som lämnas in digitalt i e-Wärna kommer att granskas med förtur.

Du hittar e-Wärna under fliken Digital redovisning: 
www.sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-ekonomiskt-bistand/god-man-forvaltare-
formyndare/blanketter-god-man-forvaltare-formyndare 

Du som är förhindrad att använda e-Wärna kan själv skriva ut vår årsräkningsblankett från vår 
hemsida. Skulle det vara så att du behöver en blankett hemskickad så är du välkommen att ringa, 
telefon: 073-091 25 04 vardagar klockan 9.00-11.00.



Visst vet du att vi erbjuder en digital grundutbildning?
Vi har en e-utbildning som vi erbjuder alla våra ställföreträdare att göra. Vi går igenom allt som har 
med ställföreträdarskap att göra, till exempel vad som ingår i uppdraget, hur redovisningen ska gå 
till och hur uppdraget avslutas.

Utbildningen uppdelad i olika avsnitt och tar cirka 16 timmar totalt att genomföra. Du behöver inte 
göra hela på samma gång utan kan dela upp den i avsnitt. 

Om du är ny som ställföreträdare eller bara vill friska upp minnet om vad som gäller är du 
välkommen att kontakta oss via e-post eller ringa.

E-tjänster
Du hittar våra e-tjänster på Sundsvalls kommuns hemsida, under 
fliken Omsorg och hjälp - Ekonomi och Ekonomiskt bistånd - God man, 
förvaltare, förmyndare. 

Under rubriken Blanketter, information och e-tjänster - Godman, 
förvaltare, förmyndare hittar du bland annat ansökningsblanketter 
för: uttag, förvaltarfrihetsbevis, samtycken och intresseanmälan samt 
mycket annat som du kan använda i din roll som ställföreträdare.

Utbildning i hur du redovisar i e-Wärna
Vi vill också passa på att tipsa om och bjuda in till den utbildning i E-Wärna som kommer att hållas 
av Explizit (det företag som gjort systemet) för alla ställföreträdare som önskar delta onsdag den 
2 februari klockan 18.00-19.00. 

Utbildningen sker digitalt och du anmäler dig på: www.sundsvall.se/utbildningewarna

Extra telefontid
På grund av pandemin kommer vi att erbjuda extra många telefontider för dig som har frågor 
rörande din årsräkning. 

Årsräkningstelefon: 060-19 13 94

Telefontider:
• måndag 7/2  klockan 11.45-13.00 och klockan 17.00-19.00

• tisdag 8/2 klockan 11.45-13.00

• måndag 14/2 klockan 11.45-13.00 och  klockan 17.00-19.00

• tisdag 15/2 klockan 11.45-13.00                                         

• onsdag 16/2 klockan 11.45-13.00                                        

• torsdag 17/2 klockan 11.45-13.00                                         

• måndag 21/2 klockan 11.45-13.00 och klockan 17.00-19.00

• tisdag 22/2 klockan 11.45-13.00                                         

• onsdag 23/2 klockan 11.45-13.00 och klockan 17.00-19.00

• torsdag 24/2 klockan 11.45-13.00

• måndag 28/2 klockan 11.45-13.00.

All information finns på: www.sundsvall.se/omsorg-och-hjalp/ekonomi-ekonomiskt-
bistand/god-man-forvaltare-formyndare
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www.sundsvall.se/godman



Information från pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten har bett överförmyndarnämnden om hjälp att sprida information om 
bostadstillägg till dig som har uppdrag som god man och förvaltare. Pensionsmyndigheten arbetar 
samtidigt för att rätt personer ansöker om bostadstillägg. 

Uppskattningsvis går cirka 100 00 pensionärer miste om pengar som de skulle kunna ha rätt till. 
Faktum är också att 4 av 10 som söker inte har rätt till ersättningen.

På Pensionsmyndigheten webbplats kan man göra en beräkning som visar om man bör ansöka  
om bostadstillägg: 
www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/beraknabt

Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan  
ha rätt till förmånen.

Nya broschyrer och nya blanketter
Pensionsmyndigheten har uppdaterat innehållet 
i broschyren ”Har du rätt till bostadstillägg?”. 
Där finns den viktigaste informationen över 
vad du behöver tänka på inför en ansökan om 
bostadstillägg. 

Den är utskriftsvänlig och passar att spridas 
brett, till exempel kan den bifogas tillsammans 
med andra utskick till målgruppen. 

Du hittar broschyren på Pensionsmyndighetens 
hemsida: 
www.pensionsmyndigheten.se/content/
dam/pensionsmyndigheten/blanketter-
--broschyrer---faktablad/broschyrer-
och-faktablad/broschyrer/PM-7676-
Bostadstillagg-2022-webb.pdf

3 (3)

Överförmyndarnämnden Mitt

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

God man
HJÄLP SOM GÖR GOTT

Kontaktinformation
Överförmyndarkontoret 

Besöksadress  
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall  
(Sundsvalls kommunhus) 
Boka alltid tid för besök. 


