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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. Kom ihåg att information och blanketter finns på vår hemsida:
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. Vi öppnar nu för
besök igen på vår besökstid tisdagar kl. 9.30–11.30.
Personalförändringar på kansliet

Svante Boström är nu tillbaka efter sin föräldraledighet. Det är också beslutat att kansliet får
utöka sin bemanning med en tjänst, vilket gör att Jonas Barros Eriksson kommer att jobba kvar.
Inspirationskväll 14 oktober

Vi välkomnar alla till vår inspirationskväll den 14 oktober. Se särskild inbjudan. Anmäl er senast
den 8 oktober.
Årsräkningar 2020

Vi har nu granskat 600 årsräkningar. Vi har 76 årsräkningar kvar att granska, men i de allra flesta
fall väntar vi på kompletterande uppgifter. Vi ser att ställföreträdare som har flera konton som de
är ansvariga för oftare har svårt med redovisningen. Enligt länsstyrelsens riktlinjer ska du som
ställföreträdare endast ha tillgång till ett konto. Kontakta banken om du behöver ändra något
såsom att avsluta eller sätta överförmyndarspärr på konton.
Årsräkningsutbildning för nya gode män 23 november

Vi kommer att anordna ett särskilt utbildningstillfälle för nya gode män som inte gjort någon
årsräkning tidigare. Särskild inbjudan kommer att skickas till berörda.
Årlig årsräkningsutbildning 2022

Vi kommer att anordna flera årsräkningsutbildningar i början av nästa år:
18 januari biblioteket på Hemse
20 januari i Ljusgården på Visborg
15 februari i Ljusgården på Visborg. Räknestuga inför årsräkningsinlämning.
Mer information och inbjudan kommer senare.
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Översyn av regler om gode män och förvaltare

Vi skrev i vårt tidigare nyhetsbrev om ställföreträdarutredningen som presenterat sin översyn av
reglerna om gode män och förvaltare. Nu har flera instanser lämnat in sitt yttrande. Region
Gotland är en remissinstans och vårt yttrande kommer att lämnas in inom kort.
Länk till utredningens remissvar:

Remiss av SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn - Regeringen.se
Tips från kansliet

Fram till den 30 oktober finns det möjlighet att ansöka om bidrag från Systrarna Nanny och Dika
Åkermans stiftelse. Bidrag kan sökas av behövande ensamma kvinnor som är folkbokförda i
Visby församling och är 65 år eller äldre. Ansökningsblankett och informationsblad hittar du på
www.gotland.se/stiftelser. Vill du få en blankett hemskickad kontaktar du socialförvaltningen
telefon 0498-26 88 80 eller regionstyrelseförvaltningen telefon 0498-26 91 12.
Tänk på att om ditt uppdrag omfattar ekonomi, dvs. förvalta egendom, ska du redovisa
ekonomin genom att varje år skicka in en årsräkning. Om din huvudman sköter sin ekonomi själv
ska du ändå ha sådan kontroll att du kan göra en årsräkning. I annat fall bör du informera din
huvudman om att hen ska begära att godmanskapet ska upphöra i den delen av uppdraget och
det kan du hjälpa hen med genom att skriva till oss. Det är sedan tingsrätten som beslutar om
jämkning i uppdraget.
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