
Nyhetsbrev 5 till ställföreträdare hösten 2020

Pandemin gör ställföreträdarskapet viktigare än någonsin. Många huvudmän behöver extra stöd. Vi ser att många
ställföreträdare samtidigt själva måste vara mycket försiktiga för att inte bli smittade. Det är inte alla huvudmän som
har förmågan att säga det. Därför säger vi det, igen. Ett varmt och innerligt tack för allt det arbete du lagt ned som
ställföreträdare. Ta hand om dig!

 

Med vänlig hälsning

Håkan Andersson

Förvaltningschef

Pandemin

Det är inte över. Pandemin fortsätter. Läget har blivit allvarligare under hösten. Smittspridningen i Stockholm ökar.
Antalet inlagda på intensivvårdsavdelningarna i Stockholm ökar. Vi har all anledning att fortsätta följa
Folkhälsomyndighetens råd. Vi måste alla ta ansvar. Visa omtanke genom att stanna hemma om du är sjuk, håll
avstånd och tvätta händerna ofta och noga, begränsa de fysiska kontakterna om du kan.

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.

För mer information hänvisas till:

• Vårdguiden tel. 1177, https://www.1177.se/ Här hittar du information om testning som rör covid-19.

• Folkhälsomyndigheten, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-
sjukdomar/coronavirus/ Här hittar du Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer angående covid-19.

• Utrikesdepartementet, https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ Här hittar du Utrikesdepartementets råd
som rör resor utomlands.

Besök av huvudmän och arvode

Överförmyndarförvaltningen får frågor som gäller besök av huvudmän och hur detta påverkar arvodet. Under
pandemin har det i många fall inte varit möjligt eller lämpligt att besöka huvudmän. Antalet besök hos
huvudmannen är ett av de kriterier som påverkar arvodets storlek. När du lämnar in en sluträkning eller
årsredovisning så redovisa hur pandemin har påverkat din möjlighet att fullfölja ditt uppdrag. Redovisa som vanligt
hur många gånger du besökt din huvudman. Ta gärna upp om du haft kontakt med huvudmannen på annat sätt
som via telefon, SMS, Skype, face-time eller något annat. Redovisa dessutom om du haft merarbete pga.
pandemin.  Överförmyndarförvaltningen gör sedan en samlad individuell bedömning av arvodets storlek med
utgångspunkt från vilka insatser som vidtagits.

Förtydligande gällande redogörelsen

Förvaltningen har av länsstyrelsen anmodats att förbättra och fördjupa sin tillsyn i de delar som inte rör den
ekonomiska förvaltningen. Överförmyndarförvaltningens nya redogörelse är uppdaterad och anpassad för att möta
dessa krav.

Använd den redogörelseblankett som finns på Stockholm stads hemsida.
https://godman.stockholm/blanketter/ Väljer du ett annat sätt att lämna din redogörelse är det viktigt att du då svarar
på samtliga frågor som finns i förvaltningens redogörelseblankett.

Förtydligande gällande överförmyndarspärr
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• Alla huvudmannens bankkonton, utom det öppna transaktionskontot, ska vara överförmyndarspärrade, det gäller
även konton som saknar tillgångar.

• Spärren gäller inte mot huvudmannen. Om huvudmannen står under ett godmanskap har denne rätt att ta ut
pengar från samtliga sina konton. Om huvudmannen står under ett förvaltarskap får denne endast ta ut pengar från
det konto som förvaltaren har godkänt.

• Ställföreträdare ska kontrollera med huvudmannens bank eller banker att alla bankkonton, utom
transaktionskontot, är överförmyndarspärrade.

• Ställföreträdare kan inte ta ut pengar från ett spärrat konto utan samtycke från överförmyndaren.

• Det bör som regel max finnas 30 000 kr på transaktionskontot.

Julhelger

Om du reser bort över julhelgerna så meddela gärna huvudmannen, boendet eller andra som kan behöva känna till
detta. Säkerställ att huvudmannen har de fickpengar som hen kan behöva under helgerna. Var ute i god tid med att
begära uttagstillstånd. Överförmyndarförvaltningen är öppen alla arbetsdagar under julhelgerna men bemanningen
är begränsad.

Information på webben

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

https://godman.stockholm/

Digitalisering

Införande av överförmyndarförvaltningens nya ärendehanteringssystem Esset senareläggs och flyttas till februari
2021. Det ska inte påverka dig som ställföreträdare. Digital inlämning av årsredovisningar kommer inte att
genomföras 2021 utan är aktuellt först 2022. Målet är att på försök prova inlämning av slutredovisningar digitalt
2021.

Nya ställföreträdare

Känner du någon som vill bli ställföreträdare? Be dem då lämna in en digital intresseanmälan till
överförmyndarförvaltningen. Länk:  https://godman.stockholm/bli-god-man/  

Vi på förvaltningen är särskilt intresserad av att få in ställföreträdare som har erfarenhet av juridik, ekonomi,
psykiatri, vård och omsorg och kriminalvård.

Kampanj för att rekrytera ställföreträdare

Överförmyndarförvaltningen har 2020 genomfört två annonskampanjer för att rekrytera nya ställföreträdare.
Intresset har varit stort och ca 800 personer har anmält intresse. Nu pågår lämplighetsprövning och utbildning av
nya ställföreträdare.

Stockholms läns godmans- och förvaltarförening

GMF Stockholm är en ideell förening för gode män och förvaltare i och utanför Stockholms län. Föreningens uppgift
är att informera och utbilda sina medlemmar samt bevaka deras rättigheter. Som medlem får du möjlighet att
kostnadsfritt delta i grund- och påbyggnadsutbildning, informationer och seminarier med aktörer från samhället med
inriktning på vårt uppdrag som god man/förvaltare. Genom föreningen får du tillgång till särskilda försäkringar som
riktar sig till ställföreträdare. Här hittar du föreningen:  https://gmfstockholm.se/  

Sveriges bankförening

Bankföreningen är en branschorganisation och företräder medlemsbankerna i frågor av gemensamt intresse.
Medlemmar är banker samt finansbolag och bostadsinstitut (hypoteksbolag) som ingår i bankkoncernerna. Även
filialer till utländska banker som är verksamma i Sverige ingår i Bankföreningen.

Hantering av tillgångar – pengar och annan egendom – för en annan persons räkning väcker många frågor. Det är
viktigt att veta vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel. Här hittar du information på
bankföreningens hemsida:
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https://gmfstockholm.se/


https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/

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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