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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. Nyhetsbrevet finns också på hemsidan, tillsammans med mer
information och blanketter: www.gotland.se/overformyndarnamnden.
Kansliets öppettider

Telefontid måndag och onsdag kl. 9.30–11.30. Telefon 0498-26 99 20.
E-post: registrator-ofn@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.
Årets enkät till gode män och förvaltare – svarstid 23 april-25 maj

Enkäten är även i år dels digital och besvaras via en länk som kommer till er som får nyhetsbrevet
via e-post, dels i pappersform för de ställföreträdare som inte anmält en e-postadress. Ni som får
enkäten i pappersform kan också använda den här länken för att svara på enkäten:
http://www3.gotland.se/sr/Survey/1682
Dina svar är viktiga och vi är därför väldigt tacksamma om du tar dig tid att fylla i denna enkät,
du svarar anonymt. Länken fungerar fr o m 23 april och du kan svara t o m 25 maj 2021.
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 669 stycken kommit in,
varav 496 stycken i rätt tid, och vi har färdiggranskat totalt 346 st.
Tyvärr glömmer många att skicka in underlag såsom kontoutdrag vilket gör att vi måste lägga ner
ett stort arbete på att komplettera. Om vi fick in allt material från början skulle
granskningsprocessen kunna gå mycket snabbare! Tänk på att skicka in samtliga kontoutdrag och
årsbesked för hela året.
Körjournal

Vi vill påminna er som begär reseersättning att när ni lämnar in årsräkningen så ska ni bifoga en
körjournal. Av körjournalen ska det framgå vilken sträcka ni kört, antal km och syfte med resan.
Ersättning kan endast beviljas för resor som krävs för att fullgöra uppdraget. Körjournal finns på
vår hemsida: https://gotland.se/33176
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Tips från kansliet

Nu kan du som ställföreträdare söka bidrag för din huvudman.
-

Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Bidrag från Gotlands kommuns samstiftelse kan sökas av personer som är folkbokförda
på Gotland.

-

Elsa Berglunds stiftelse för boende i Sjonhem med omnejd
Bidrag från Elsa Berglunds stiftelse kan sökas av sjuka personer som är i behov av vård
och ekonomiskt stöd och är folkbokförda i Sjonhem eller angränsande socknar; Ala,
Ganthem, Halla Viklau och Vänge.

-

S A Pettersson stiftelse för boende i Lärbro med omnejd
Bidrag ur S A Petterssons stiftelse kan sökas av pensionärer som är i behov av att
förbättra bostads- och boendestandarden. Stiftelsen är till för boende i fd Lärbro
kommun, där socknarna Hall, Hangvar, Hellvi och Lärbro ingick.

Sista ansökningsdag 30 april. Ansökningsblanketter och information finns på:
www.gotland.se/stiftelser eller via socialförvaltningen på telefon 0498-20 46 11.
-

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har på sin hemsida lagt upp en checklista som
kan vara en bra första hjälp när du ska komma igång med ditt uppdrag som
ställföreträdare. Checklista A-Ö - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se)

-

Svenska bankföreningen har på sin hemsida samlat information om vad som gäller när
man sköter bankärenden för annans räkning Bankärenden för annans räkning |
Swedishbankers

-

Tänk på att löpande under året bokföra vad som hänt på godmanskontot. Det blir då
mycket lättare att redovisa när det är dags att lämna in årsräkningen. Till din hjälp finns
det ett ifyllningsbart bokföringsblad på vår hemsida. https://gotland.se/33176
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