
Nyhetsbrev 2 till ställföreträdare våren 2020

Covid-19 sprider sig snabbt i Stockholm. Situationen är allvarlig. Många av våra huvudmän är äldre,
tillhör någon riskgrupp eller har svårt att ta till sig råd om hur man skyddar sig mot smitta. Det finns därför
en påtaglig risk för att många huvudmän drabbas hårt av covid-19. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt
att göra allt vi kan för att skydda huvudmän från att bli smittade. Om det värsta ändå skulle hända måste
vi hjälpas åt att se till att våra huvudmän får den vård och omsorg de har rätt till.

Många ställföreträdare är själva äldre och måste därför också tänka extra mycket på att även skydda sig
själva. Glöm inte bort dig själv i din iver att hjälpa andra!

Överförmyndarförvaltningen har hittills haft låg frånvaro och verksamheten fungerar som vanligt. Det
finns dock ingen garanti för att så kommer att vara fallet även i fortsättningen.

Det är min förhoppning att vi alla, för våra huvudmäns bästa, ska hjälpas åt i denna svåra stund. Jag vet
att covid-19 kräver extra insatser av många ställföreträdare. Ett stort tack för allt det arbete och den
omsorg som du visar för din huvudman.

Med vänlig hälsning

Håkan Andersson

Förvaltningschef

Information till gode män och förvaltare om covid-19

Smittspridning på äldreboende

Folkhälsomyndigheten har den 2 april rapporterat om en ökad smittspridning på äldreboende i Stockholm. I de fall
där smitta konstaterats eller misstänks följer verksamheten de riktlinjer som finns för att vårda den sjuka och för att
förhindra smittspridning.

 

Det råder besöksförbud vid stadens äldreboenden

Boendet informerar anhöriga till den som är sjuk eller misstänks smittad. Den som är orolig för sin huvudman som
bor vid något av stadens boenden vänder dig direkt till boendet.

 

Gäller alla över 70 år

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och
helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

 

Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra
platser där människor samlas.

 

God man och förvaltares uppdrag

Ställföreträdarens uppgift, om det ingår i uppdraget att sörja för person och bevaka rätt, är att vara ”ett vakande
öga” över sjukvård och socialtjänst. Ställföreträdaren får delta i vårdplanering och liknande men det är inte en
skyldighet. Ställföreträdaren kan ansöka om hjälpinsatser som till exempel boendestöd, daglig verksamhet eller
vård- och omsorgsboende. Huvudmannen kan behöva extra insatser från sin ställföreträdare i form av hjälp att
boka läkarbesök samt hjälp att få medicin. Ställföreträdaren fattar däremot inga beslut om vilken vård
huvudmannen ska ha.

 

Allmänna råd

Följ folkhälsomyndighetens råd:



- Stanna hemma om du är sjuk. Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta
bli att träffa andra människor.

- Var uppmärksam på symtom på covid-19. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även
andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

- Tvätta händerna ofta. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför
händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

- Handsprit. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta
alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

- Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom
att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från
att förorena dina händer.

- Undvik att röra ögon, näsa och mun.

- Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är
att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 

För mer information hänvisas till:

- Vårdguiden tel. 1177, https://www.1177.se/

- Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-
sjukdomar/coronavirus/

- Utrikesdepartementet, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

 

Oro inför det ekonomiska läget

Överförmyndarförvaltningen får in många frågor gällande läget på börsen och hur man som ställföreträdare ska
tänka kring att avvakta eller sälja fonder och aktier.

 

En ställföreträdare ska alltid ha huvudmannens bästa i fokus och överförmyndarförvaltningen i sin roll har varken
kompetens eller ska ge ekonomisk rådgivning. Du som ställföreträdare bör vid osäkerhet vända dig till bankens
rådgivare för att få stöd.

 

När det gäller försäljning av aktier och fonder finns inget lagkrav på att överförmyndaren ska samtycka till detta.
Anledningen är just att det ska kunna gå att göra snabbt utan att det krävs samtycke. Dock ska pengarna alltid
sättas in på ett spärrat konto direkt av banken vid en försäljning. Vill du som ställföreträdare sedan omplacera i nya
aktier eller fonder gäller som vanligt att överförmyndarens samtycke krävs utom när det gäller vissa
värdepappersfonder. När samtycke krävs behöver du lämna in en ansökan för detta.

 

Svårighet eller ovilja för dig som ställföreträdare att besöka bankkontor

En del ställföreträdare har hört av sig och är oroliga då de inte vill besöka bankkontor för att minska smittorisken
och undrar hur de kan göra för att fortsättningsvis kunna sköta huvudmannens ekonomi.

 

Överförmyndarförvaltningen har varit i kontakt med bankföreningen som även haft frågan uppe för diskussion.
Flertalet banker tillhandahåller idag en digital lösning för gode män och förvaltare som innebär att de kan använda
sitt eget Bank-ID för att sköta huvudmannens ekonomi (internetbank och bankkort). I de fall ställföreträdaren inte
har ett eget Bank-ID eller inte har möjlighet att ta sig till ett bankkontor kan en god man eller förvaltare ge fullmakt
för någon som kan ta sig till ett bankkontor, för det specifika tillfället. Det finns också möjlighet att använda
telefonbanken som ett alternativ till att besöka ett bankkontor.

 

Till dig som är ställföreträdare för barn

I dessa tider är det viktigt att vi som vuxna bemöter barnens frågor gällande covid-19.

Sveriges Kommuner och Regioner har på sin hemsida tagit fram ett antal filmer om hur yrkesverksamma inom
socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer. Kanske kan även du som
ställföreträdare för barn få stöd och tips från dessa inför samtal med barn.

 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/kompetensutveckling/stodsvarasamtal.13355.html



 

 

Vi behöver din e-postadress!

Får du det här nyhetsbrevet per post så betyder det att vi inte har din e-postadress.

Vi kommunicerar gärna med dig som ställföreträdare via mejl varför du gärna får meddela oss din e-postadress.
Det gör du genom att mejla till kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se. Skulle det vara så att du har bytt e-
postadress så är det viktigt att du meddelar oss även detta så att vi kan uppdatera den information som vi har om
dig.

 

 

Har du frågor?

 

Kontakta Kontaktcenter:

måndag–torsdag 08.00–16.30 (maj-aug 08.00-16.00)

fredag 08.00–16.00 (maj-aug 08.00-15.00)

Telefon 08-508 29 700

E-post kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se 
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