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Nyhetsblad 
 
 

Inledning 
På grund av bland annat coronapandemin och mindre tjänstgörande personal inom 

överförmyndarförvaltningen, utkom inget Nyhetsblad under hösten 2020. Vi ber om ursäkt 

för det. 

 

Deklarationsombud 
Nyblivna förordnade gode män och förvaltare kan bli deklarationsombud, fyll i 

Skatteverkets blankett SKV 4809. Via denna blankett kan huvudmannen utse den gode 

mannen till deklarationsombud. Ett deklarationsombud  kan deklarera för huvudmannen via 

e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. 

Uppdraget genomförs därmed enklare, informationen som ges via e-tjänsterna är mer 

följsamma, informativa och aktuella. Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett 

ombud direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter. Ombudstiden kan begränsas. 

Ombudet kan även själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när 

som helst. Detaljerad information kring ombudsbehörigheter återfinns på Skatteverkets 

hemsida. 

 

Riktlinjer för ställföreträdare rörande vaccination för huvudmän 
I de fall huvudman inte kan ta beslut om vaccinering med anledning av coronapandemin, är 

det VÅRDEN som skall ta beslutet. 

 

Kontroll av ställföreträdare 
Under mars 2021 kommer överförmyndarförvaltningen genomföra den årliga kontrollen av 

ställföreträdare i form av utdrag ur belastningsregister och kreditupplysning. Detta innebär att 

ställföreträdare kommer att få information från Creditsafe att kreditupplysning tagits på denne. 

 

Årsräkningar 
Årsräkningar SKALL vara inlämnade senast den 1 mars 2021. Anstånd beviljas ENDAST för 

speciella händelser, exempelvis att ställföreträdaren vistas på sjukhus. Överförmyndarhandläggarna 

har varit i varje medlemskommun i Bergslagens överförmyndarnämnd för att ta emot årsräkningar, 

en sista möjlighet att i respektive kommun lämna in årsräkning är i vecka 8, då 

överförmyndarhandläggare åter igen kommer besöka kommunerna. 
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Arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration 
Information från Skatteverket om redovisning av huvudmans utbetalning av ersättning samt 

arbetsgivaravgift inklusive blanketter och broschyrer finns via länken nedan: 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godman/arvodeellerersa
ttningutbetaldavhuvudmannen/redovisaarbetsgivaravgifterochskatteavdrag.4.233f91f71260075ab
e8800028925.html?q=hj%C3%A4lpblankett+god+man 
 

Kontrolluppgifter från Försäkringskassan 
Försäkringskassan sänder ej ut kontrolluppgifter, dock kan ställföreträdare ringa Försäkringskassan 

och begära dessa handlingar om behov finns. 

 

Plastmappar och register 
Överförmyndarförvaltningen tillhandahåller inte ställföreträdare med plastmappar och register till 

uppdragen, dessa delas ut endast vid uppstart av nytt uppdrag. Ställföreträdare får schablon-

ersättning med två procent i sitt arvode för genomfört uppdrag och i denna ersättning ingår kostnader 

för exempelvis porto, telefon, frimärken, inköp av papper och övrigt material (plastmappar, register 

med mera). 

 

Digital utbildning om privatekonomi 
Den 20 januari 2021 lanserade Finansinspektionen och närverket Gilla din ekonomi den digitala 

utbildningen ”Trygga din ekonomi-en snabbkurs i privatekonomi”: Utbildningen är gratis och 

rekommenderas för ställföreträdare av överförmyndarförvaltningen. Utbildningen nås via följande 

länk: https://gilladinekonomi.se/privatekonomi/e-utbildning/ 

 

Digital utbildning för ställföreträdare 
Överförmyndarförvaltningen arbetar med att utarbeta en digital utbildning för ställföreträdare. 

Vidare övervägs inköp av digital utbildning med tillhörande avslutningsprov för nya ställföreträdare. 

 

Ekonomiskt resultat 2020 
Bergslagens överförmyndarnämnd genererade 2020 ett överskott gentemot budget med cirka 

270 000 kronor. Detta föranleddes huvudsakligen av mindre personalkostnader än budgeterat. 

 

Utvalda händelser 2020 
Överförmyndarförvaltningen vill informera om följande händelser i förvaltningen och nämnden 

under 2020: 

 

Den 8 juni var 90 procent av årsräkningarna granskade och den 10 augusti 100 procent. 

 

Ett nytt datasystem, Wärna GO, inköptes.   

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godman/arvodeellerersattningutbetaldavhuvudmannen/redovisaarbetsgivaravgifterochskatteavdrag.4.233f91f71260075abe8800028925.html?q=hj%C3%A4lpblankett+god+man
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godman/arvodeellerersattningutbetaldavhuvudmannen/redovisaarbetsgivaravgifterochskatteavdrag.4.233f91f71260075abe8800028925.html?q=hj%C3%A4lpblankett+god+man
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godman/arvodeellerersattningutbetaldavhuvudmannen/redovisaarbetsgivaravgifterochskatteavdrag.4.233f91f71260075abe8800028925.html?q=hj%C3%A4lpblankett+god+man
https://gilladinekonomi.se/privatekonomi/e-utbildning/
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Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde tillsyn den 3 december 2020 med enbart mindre 

påpekanden. 
 

Inga möten genomfördes med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare med anledning av 

coronapandemin. 

 

I den budget som beslutades för 2021 minskades antalet överförmyndarhandläggare till tre 

årsarbetare. 

 

Överförmyndarhandläggare avslutade sin anställning vid Bergslagens överförmyndarförvaltning. 

 

2021 
Under året kommer överförmyndarförvaltningen, utöver utarbeta en digital utbildning för 

ställföreträdare, försöka introducera några e-tjänster. 

 

Utredningen, ”Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och 

förvaltare” med bland annat syftet att förbättra tillsynen på området, skapa bättre 

förutsättningar för att kompetenta personer skall ställa upp som ställföreträdare och stärka 

enskildas ställning och skydd samt överväga nationellt ställföreträdarregister, kommer 

presentera sitt betänkande den 23 april 2021. 

 

Överförmyndarförvaltare Julia Mattsson kommer åtminstone till och med den 31 maj vara 

tjänstledig 60 procent. 
 

Enkätundersökning 
Överförmyndarförvaltningen vill uppmana samtliga besvara och lämna in den utsända enkäten senast 

den 28 februari för att kännedom skall uppnås om vad som kan förbättras inom förvaltningen. 

Överförmyndarförvaltningen är medveten om att det i enkäten anges fel inlämningsdatum men det 

har inneburit många skratt från överförmyndarhandläggarna med anledning av roliga kommentarer. 

 

Föregående Nyhetsblad 
Slutligen vill överförmyndarförvaltningen rekommendera nyhetsbladet från juni 2020, detta 

innehåller fortfarande viktig gällande information. Nyhetsbladet skal läggas ut på Ljusnarsbergs 

kommuns webbplats inom det närmaste, länken till denna är 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/omsorgstod/bergslagensoverformyndarverksamhet.4.33a86f

ca148ef15ecf7743.html 

 

 
Ansvarig för denna information är kanslichef Anders I Andersson, Ljusnarsbergs kommun 

https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/omsorgstod/bergslagensoverformyndarverksamhet.4.33a86fca148ef15ecf7743.html
https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/omsorgstod/bergslagensoverformyndarverksamhet.4.33a86fca148ef15ecf7743.html

