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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:
Överförmyndarnämnden.
Kansliets öppettider
Telefontid måndag och onsdag kl. 9.30-11.30. Telefon 0498-26 99 20. Besökstid tisdag
kl. 9.30-11.30. E-post: registrator-ofn@gotland.se läses varje dag och vi svarar så fort vi kan.
Inför årsräkning och redovisning för år 2021
I januari 2022 kommer överförmyndarnämndens kansli att erbjuda två utbildningstillfällen inför
inlämnande av årsräkning och redovisning för år 2021. Passa på att utnyttja dessa tillfällen. Kansliet
kommer att gå igenom årsräkningsblanketten för år 2021 samt annan viktig information inför
inlämnandet, bl.a. vad nämnden och kansliet kommer att fokusera på i sin granskning, vilka underlag som
ska skickas med etc.
När och var:
18 januari, Hemse bibliotek kl. 17.00-19.00
20 januari, Ljusgården på Visborg kl. 16.00-18.00
Anmälan görs till registrator-ofn@gotland.se, senast fredag den 14 januari.
Den 15 februari kommer vi att ha en räknestuga i Ljusgården på Visborg. Det innebär att du kan ta med
dig din årsräkning med samtliga underlag och få hjälp på plats av oss på kansliet. Särskild inbjudan
kommer.
Blanketter för redovisning
Blanketter och instruktioner för redovisning av år 2021 kommer att skickas ut i början av januari. Vi vill
ändå redan nu passa på att ge några tips:
 du som ställföreträdare ska endast ha tillgång till ett konto och det är det kontot du ska redovisa
transaktionerna för i årsräkningen
 har din huvudman ersättning från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan kan du beställa
sammanställningen ”Summa verkställda utbetalningar” från dessa myndigheter. Se även nedan att
du kan beställa detta digitalt från Försäkringskassan
 skicka med kontoutdrag och årsbesked för samtliga konton
 du kan lämna in årsräkningen digitalt genom att använda vår e-tjänst, som du hittar på
God man och förvaltare - årsräkning. Där finns också en ifyllningsbar årsräkningsblankett.
 Nytt för i år är att redogörelsen finns som en egen e-tjänst, God man och förvaltareredogörelse. Även här finns en ifyllningsbar redogörelseblankett
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Information från avgiftshandläggarna på socialförvaltningen
De personer som har hemtjänst kommer under slutet av januari få en blankett där inkomsten för
kommande år ska fyllas i. Läs instruktionerna, fyll i och skicka blanketten till avgiftsteamet på
socialförvaltningen.
Om huvudmannen ska betala godmansarvodet kan man ansöka om individuellt belopp för detta och
därmed få en lägre avgift för sin hemtjänst. Lämna in ansökan så snart ni fått arvodesbeslutet så räknas
avgiften om för hela året. Länk till blankett: Ansökan om individuellt förbehållsbelopp
Bostadstillägg - Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten informerar om att från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket
innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. På deras webbplats kan man göra en beräkning som
visar om man bör ansöka om bostadstillägg.
Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan
Försäkringskassan har uppdaterat sina digitala tjänster. En ställföreträdare kan nu ansöka om ersättning
för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa
underlag inför årsredovisningen. Läs mer hos Försäkringskassan. Digitala tjänster för ställföreträdare
(forsakringskassan.se)
Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare (GFS)
GFS är en intresseförening för de som jobbar med frivilligt samhällsarbete. Dit hör bland annat gode män
och förvaltare. Genom föreningen kan du som ställföreträdare få stöd och erfarenhetsutbyte. Mer
information finns på deras hemsida: Gotlands frivilliga samhällsarbetare

Vi på överförmyndarnämndens kansli vill tacka er för era
insatser under detta år och önska alla en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Jonas

Malin

Mia
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