
Nyhetsbrev nr. 3 till ställföreträdare våren 2020

Covid-19 fortsätter att sprida sig i Stockholm. Situationen är fortfarande allvarlig. Det är inte läge att slappna av. Det
handlar om att rädda liv och undvika onödigt lidande. Du hittar information om Stockholms stads insatser angående
covid-19 här: Klicka här

Covid-19 kräver extra insatser av många ställföreträdare. Här kommer en del information som kan underlätta
fortsatta insatser bl.a. från Bankföreningen och Skatteverket.

Ett stort tack för allt engagemang och den omsorg som du visar för din huvudman. Ett stort tack även för att du
följer Folkhälsomyndighetens råd.

Med vänlig hälsning

Håkan Andersson

Förvaltningschef

Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna

Svenska bankföreningen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner samt svenska
förhandlareföreningen tagit fram en bra skrift för ställföreträdare. Här finnas många tips. Skriften kan också vara ett
stöd i samarbetet med din bank. Klicka på knappen för att komma till skriften:

Klicka här

 

Om huvudmannen ska betala arvodet

Om huvudmannen ska betala arvodet till dig så innebär det att huvudmannen är din arbetsgivare. Är ersättningen
1000 kronor eller mer ska utbetalaren, d.v.s. huvudmannen göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgift till
Skatteverket. Skatten på arvodet och arbetsgivaravgiften ska betalas från ett konto i huvudmannens namn till
huvudmannens skattekonto. Månaden efter att arvodet betalats ut från huvudmannens konto ska du lämna en
förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket.

Läs mer på Skatteverkets webbsida!

 

En underårig huvudman, d.v.s. den som är under 18 år kan inte vara arbetsgivare. Det är då den underåriges
förmyndare (i normalfallet någon av barnets föräldrar) som ses som arbetsgivare när ersättning för arbete betalas
ut från den underårige.

 

Blanketter

Använd alltid de senaste blanketterna från överförmyndarförvaltningen. Förvaltningen gör om blanketterna löpande.
Vi rättar fel och anpassar dem efter nya krav. Du hittar de senaste blanketterna på förvaltningens hemsida
https://godman.stockholm/blanketter/

 

Granskning av årsredovisningar

Överförmyndarförvaltningen granskar årsredovisningar i den ordning de kommer in. Årsredovisningar där arvode
begärs granskas först och därefter årsredovisningar där arvode inte begärts. På förvaltningens hemsida hittar du
information om hur långt förvaltningen kommit i sin granskning https://godman.stockholm/du-som-ar-god-man/

https://start.stockholm/aktuellt/nyheter/2020/03/stockholms-stads-arbete-med-coronakrisen/
https://www.swedishbankers.se/media/4590/2020_stallforetradare-for-barn-och-vuxna.pdf
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godman.4.18e1b10334ebe8bc80004609.html
https://godman.stockholm/blanketter/
https://godman.stockholm/du-som-ar-god-man/


 

Covid-19

Införande av överförmyndarförvaltningens ärendehanteringssystem Esset senareläggs och flyttas från 25 maj till 5
oktober. Det ska inte påverka dig som ställföreträdare. Målet är fortfarande att införa digital inlämning av
årsredovisningar 2021.

• Överförmyndarförvaltningen och Folkhälsomyndighetens råd:

• Bevaka att din huvudman får den vård och omsorg som hen behöver.

• Det råder besöksförbud på alla äldreboenden i landet.

• Du som ställföreträdare bör undvika onödiga besök hemma hos äldre och andra sårbara personer, och du ska
aldrig göra ett besök om du har förkylningssymtom, även lindriga. 

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

• Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.

• Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

• Res inte i rusningstid om du kan undvika det.

• Res bara om det är nödvändigt.

• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där
människor samlas.

 

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 

mailto:%20kc.overformyndarforvaltningen@stockholm.se

