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Det här informationsbrevet skickas till dig som är god man eller förvaltare och till dig som anmält
intresse för uppdrag. Om du får det här brevet med vanlig post och kan tänka dig e-post istället,
hör av dig till kansliet så noterar vi dig på e-postlistan.
Mer information och blanketter finns på vår hemsida: www.gotland.se/overformyndarnamnden.
Vi kommer från och med denna vecka ändra tillbaka telefontiden på onsdagar till
förmiddagar kl. 9.30–11.30.
Kansliets öppettider

Telefontid måndag och onsdag kl. 9.30–11.30. Telefon 0498-26 99 20. E-post registratorofn@gotland.se läses varje dag och vi svarar så fort vi kan. Besökstiden på tisdagar kommer
fortsatt att vara stängd. Vi återkommer när det är aktuellt att öppna för besök igen.
Årsräkningar 2020

Vi har börjat granska årsräkningar och har som mål att de som kommit in i rätt tid och är
kompletta ska vara färdiggranskade senast den 1 september. Hittills har 130 st årsräkningar
kommit in.
Efter förra årets granskning upptäckte vi att många konton saknar överförmyndarspärr. Så
kontrollera gärna vad som gäller för era huvudmäns konton.
Vi vill också påminna om att skicka med kontoutdrag och årsbesked för samtliga konton, fonder
aktieinnehav och övriga tillgångar.
Under vecka 2 hade vi en digital årsräkningsutbildning, där ca 75 personer deltog. Kunde du inte
vara med på utbildningen finns möjlighet att se den i efterhand. Kontakta kansliet så skickar vi
länk till utbildningen, som är c:a en timme lång.
Information om arvoden

Arvodena utgår från de arvodesriktlinjer som överförmyndarnämnden har fastställt. De grundas i
sin tur på rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Att observera; om
huvudmannen själv ska betala arvodet finns ett uttagsmedgivande i normalfallet direkt i
arvodesbeslutet.
För er som får utbetalning från regionen första gången, sker utbetalning via Nordea. Ni som inte
har konto i Nordea får då ett utbetalningsbesked som ni tar med till er bank för att ordna med
kommande överföringar. Ni kan också anmäla konto på
https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome
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Skatt och arbetsgivaravgifter när huvudmannen betalar arvodet

Om huvudmannen betalar arvodet ska skatt och arbetsgivaravgifter betalas till skatteverket. Det
framgår av arvodesbeslutet hur stor arbetsgivaravgiften är; ibland heter den ålderspensionsavgift.
Preliminärskatt ska dras enligt tabell, eller minst 30 %. Förenklad arbetsgivardeklaration ska
lämnas – den är samtidigt kontrolluppgift – och det som ska betalas till skatteverket ska vara till
huvudmannens skattekonto.
Lämna deklarationen en vecka innan inbetalning till skattekontot. Vi skickar blanketter
tillsammans med arvodesbeslutet och man kan få hjälp på skattekontoret i Visby att göra rätt. Läs
gärna igenom broschyren SKV 315-10 som finns på skatteverkets hemsida. Ni får gärna kontakta
kansliet om ni har några frågor.
Tips från kansliet

-

Nu kan du som ställföreträdare söka bidrag för din huvudman.
Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne lämnar bidrag till äldre verkligt
behövande personer inom Gotlands län. Personer med funktionsnedsättningar äger
företräde. Med äldre avses personer som uppnått mins 60 års ålder.
Ansökningsformuläret finns på: Stiftelseansökan (stiftelseansokan.se) . Du kan också
skicka ett förfrankerat brev med posten till : Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs,
c/o SEB, Private Banking, Stiftelser, 106 40 STOCKHOLM. Ansökan ska lämnas senast
28 februari.
Bengta och Ludvig Berthelsens stiftelse lämnar bidrag till behövande åldersstigna,
sjuka eller handikappade personer, folkbokförda i Gotlands län. Ansökningsformuläret
finns på:
A 7485 (stiftelseansokan.se). Ansökan ska lämnas senast 28 februari.

-

Försäkringskassan har samlat information om ställföreträdarskap på sin hemsida. Här kan
du läsa vad som gäller för gode män och förvaltare: Bra att veta för dig som är god man
eller förvaltare (forsakringskassan.se)

Hälsningar från kansliet
Jonas Mia
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