
 

                                                
Med vänlig hälsning  

Karin, Lena E, Lena W, Tenna, Jimmy, Anna, Mona och Eva 
på Överförmyndare Västra Skaraborg 

Nyhetsbrev november 2022 
 
Nytt hos oss 
Nu har hösten kommit och för oss har detta inneburit lite nya tillskott i verksamheten. Vi har 
vuxit från sex till sju kommuner och hälsar nu Karlsborg välkommen till vår samverkan. Vi har 
också fått en ny kollega. Mona Bergman har påbörjat sin tjänst som handläggare/jurist hos 
oss. Hon har många års erfarenhet av arbete inom Överförmyndarverksamhet.  
 
Försäkringskassan 
Nyligen mailade vi ut Försäkringskassans inbjudan till seminarium gällande 
merkostnadsersättning och assistansersättning. Dessvärre visade sig platserna ta slut fort. 
De kommer eventuellt erbjuda nya tillfällen till våren, ny inbjudan kommer skickas ut om det 
blir aktuellt. De hänvisar tillsvidare till den information som finns på deras hemsida.  
Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 
 

Utbildning - Årsräkning 
Den 17 november kl.18.00-20.00 håller vi en utbildningskväll med fokus på den ekonomiska 
redovisningen som enligt lag ska lämnas in varje år före 1 mars om ditt uppdrag omfattar 
förvalta egendom. Utbildningen kommer äga rum i De La Gardie-gymnasiets aula i Lidköping. 
Anmälan görs senast 10 november till overformyndaren@lidkoping.se   
Uppge också om du önskar kaffe+fralla samt eventuell specialkost/allergi.  
 
Glöm inte att registrera dig i Recruto om du är intresserad av fler uppdrag. I Recruto kan du 
själv logga in och se vilka uppdrag som finns tillgängliga samt lämna intresse. Tipsa gärna 
också dina bekanta om att det finns ett ständigt behov av nya ställföreträdare. 
Intresseanmälan (länk)  
 

Förening 
Vi vill även informera om att det finns en förening i Skaraborg som riktar sig till gode män 
och förvaltare. Du kan läsa mer om den här: Skaraborgs Godman och Förvaltarförening.  
Som medlem i föreningen kan du bl.a. få erfarenhetsutbyte, utbildning samt teckna en 
ansvarsförsäkring (läs mer) 
 

Tack för den insatsen du gör! 
 
 
 
                                             

 Telefon: 0510-77 00 00 tisdagar kl. 9-12 och torsdagar 13-15  
Du når oss alltid via e-post: kommun@lidkoping.se  

Tack för att du gör skillnad i andra människors liv! 

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att-veta-for-dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare
mailto:overformyndaren@lidkoping.se
https://www.recruto.se/apps/modal-window/new-candidate/g/1116
https://godmaniskaraborg.webnode.se/
https://rfs.se/medlemsservice/forsakringar/ansvarsforsakring-for-gode-man-och-forvaltare/
mailto:kommun@lidkoping.se

