
Nyhetsbrev 4 till ställföreträdare våren 2020

Det är inte alla huvudmän som har förmågan att säga det. Därför säger vi det. Ett varmt och innerligt tack för allt det
arbete du lagt ned som ställföreträdare. Hoppas du får möjlighet till vila under sommaren. Ta hand om dig!

Efter en mycket speciell vår med en pandemi är det nu sommar. Det har varit en tuff prövning för många huvudmän
och ställföreträdare. Överförmyndarförvaltningen ser att många ställföreträdare verkligen anstränger sig för att
säkerställa att huvudmännen får den vård och omsorg man har rätt till. Vi ser också att många ställföreträdare
samtidigt själva måste vara mycket försiktiga för att inte bli smittade. Håll i och håll ut. Följ folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Stanna hemma om du är sjuk. Håll avstånd m.m.

Med vänlig hälsning

Håkan Andersson

Förvaltningschef

Öppet under sommaren

Kontaktcenter och överförmyndarförvaltningen håller öppet hela sommaren men med en mindre bemanning än
under resten av året.

Information på webben

Du vet väl att det finns mycket bra information för dig som ställföreträdare på

https://godman.stockholm/

Semester

Snart stundar sommar med välförtjänt semester. Flera av er kanske i år kommer fira sommaren hemma och inte
resa iväg. Ska du ändå resa iväg i sommar så tänk på att se till att ordna upp eventuella saker för din huvudman
innan du far. Du behöver också tänka på att meddela boende eller anhöriga om din frånvaro samt hur de kan nå dig
vid behov.

 

Granskning av årsredovisningar

Överförmyndarförvaltningen granskar först årsredovisningar där arvoden begärts och sedan årsredovisningar där
arvode inte begärts. Redovisningarna granskas i den ordning de inkommit. Nu granskas redovisningar som inkom
den 4 mars.

Blankett för omprövning av förvaltarskap

En ställföreträdare ska skicka in en blankett för förvaltarskapsomprövning varje år. Den ligger till grund för den
förvaltarskapsomprövning som överförmyndarförvaltningen enligt lag måste göra en gång per år. Läkarintyg för
huvudman med förvaltare behöver förnyas om det är äldre än 5 år. Behöver huvudmannen nytt läkarintyg kan det
vara bra att ordna detta under sommaren inför hösten omprövning.

 

Digitalisering

Ett arbete pågår för att digitalisera överförmyndarförvaltningens verksamhet. Redan nu kan man som
ställföreträdare rikta in sig på att uppdraget framöver kommer att kräva mer digitala åtgärder för ställföreträdare. En



bra början är att skaffa sig Bank-Id och hålla sin e-postadress uppdaterad hos överförmyndarförvaltningen.

Nytt uppdrag

Så länge det råder besöksförbud på till exempel våra äldreboenden, så kommer ställföreträdare att få ta uppdrag
utan att träffa huvudmannen.

Nya ställföreträdare

Känner du någon som vill bli ställföreträdare? Be dem då lämna in en intresseanmälan till
överförmyndarförvaltningen. En ny kampanj för att rekrytera ställföreträdare kommer att genomföras i slutet av
augusti och början av september.

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


