Hej!

Detta nyhetsbrev skickas till dig som är god man och förvaltare i Västerås och Sala.
Nyhetsbrevet skickas ut via mail till dig som har lämnat din e-postadress till oss. Brevet finns även på
vår hemsida www.overformyndarnamnden.se

Ny direktör
Vår tidigare direktör Maria Pomberg har gått i pension. Rekrytering av en ny direktör pågår
just nu. Från den 1 december är Carina Dahlström som arbetar som jurist här på
överförmyndarförvaltningen tillförordnad direktör.

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan
En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos
Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till
överförmyndarnämnden.
Ansöka om ersättning
De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan om bostadstillägg
Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Ansökan om sjukersättning
Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Beställa underlag inför årsredovisningen
Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina
sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort
och vilken skatt de har dragit under föregående år.
Läs mer hos Försäkringskassan
Länk till nyhet: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Enkätundersökning
Vi vill passa på att tacka alla som svarat på enkätundersökningen som vi skickade ut i höstas
angående tillgänglighet och bemötande. Utifrån enkäten har vi sett att vi uppfattas som svåra att nå
via telefon och e-post och vi kommer därför att arbeta med dessa frågor.

Bostadstillägg
Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar går omkring 100 000 pensionärer miste om bostadstillägg
de skulle kunna ha rätt till. Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär
att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Den viktigaste informationen om vad man behöver
tänka på inför en ansökan om bostadstillägg hitta ni i denna broschyr från Pensionsmyndigheten:
Har du rätt till bostadstillägg?

Redovisningssystem
Som vi har nämnt tidigare så kommer en ny e-tjänst att lanseras. Tyvärr har införandet av systemet
blivit försenat. Tidplanen är osäker men vi kommer att informera er så snart vi får besked. Ni
kommer därför inte att kunna lämna in årsräkningen för 2021 i det nya redovisningssystemet. Vi
beklagar de eventuella problem som förseningen innebär för er som ställföreträdare. På vår hemsida
finns en ifyllnadsbar årsräkningsblankett i PDF-format som summerar årsräkningen automatiskt. Ni
hitta blanketten här:
Västeras Stad – Överförmyndarfövaltningen (overformyndarnamnden.se)

Årsräkningsutbildning
På grund av osäkerheterna kring spridningen av Covid-19 kommer vi inte ha årsräkningsutbildning på
plats i år. På vår hemsida finns en inspelad utbildning för hur en årsräkning ska upprättas. Det finns
även en mikroutbildning med information om hur en årsräkning upprättas. Vi kommer att ha två
träffar via Teams där ni får möjlighet att ställa frågor om redovisningen. Informationsträffarna
kommer att hållas den 25 januari klockan 17.00-20.00 och den 27 januari klockan 14.00- 17.00.
Anmäl er senast den 20 januari till overformyndaren@vasteras.se. Ni får gärna skicka in eventuella
frågor i förväg.

Till sist vill vi tacka er för den insats ni gör som
ställföreträdare och önska er en God Jul och Gott Nytt År

