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Det börjar bli dags att summera 2017. Vad snabbt tiden gått! Mycket har hänt på
överförmyndarförvaltningen under året. Antalet anställda har ökat, vi har infört enheter med
enhetschefer, vi har ändrat arbetssätt och börjat bjuda in fler ställföreträdare till olika utbildningar. Ett
omfattande digitaliseringsarbete pågår men det dröjer innan det märks för dig som är ställföreträdare.
 
Jag är medveten om att det fortfarande finns brister som behöver åtgärdas. Det är dock min
förhoppning att de förändringar som nu genomförts ska leda till bättre stöd för dig som
är ställföreträdare. Våra främsta mål 2018 är att korta handläggningstiderna och förbättra kvalitén i
tillsynen.
 
Jag vill passa på att tacka dig för det viktiga arbete du utför. Jag är medveten om att det du gör inte
alltid uppmärksammas. För oss är du en vardagshjälte och för din huvudman en oumbärlig person.
 
Med vänlig hälsning
Håkan Andersson
Förvaltningschef
 

@@@@@@ Har vi din e-postadress? @@@@@@

Har du har fått nyhetsbrevet i pappersform? Då beror det på att vi inte har din e-postadress. Om du vill
ha nyhetsbrev framöver behöver du meddela din e-postadress till oss. Den behöver vi också när via
skickar ut inbjudningar till exempelvis utbildningar.

Skicka adressen till: Overformyndarforvaltningen@stockholm.se

Du kan även ringa till vårt kontaktcenter om du hellre vill lämna din e-postadress den vägen.
Telefonnumret dit är: 08-508 297 00

Nyhetsbrevet finns även på webbplatsen

Du hittar även nyhetsbrevet på vår webbplats: http://www.stockholm.se/godman/

Årlig lämplighetsprövning

 
Från och med 2018 kommer vi att årligen göra en lämplighetsprövning av alla våra ställföreträdare
(gode män och förvaltare) som har uppdrag. Det gör vi för huvudmännens bästa.
Lämplighetsprövningen är densamma som när du blev god man. Vi kontrollerar alltså
i belastningsregistret samt tar en kreditupplysning. Om vi skulle hitta något i dessa register gör vi en
individuell bedömning i varje enskilt fall. Skulle detta hända kommer vi naturligtvis att kontakta dig.
 

Behov av ställföreträdare till utmanande uppdrag

Vi har ett stort behov av ställföreträdare som kan åta sig mer utmanande uppdrag. Det handlar om
uppdrag där huvudmannen kan ha problem med missbruk, psykiatrisk problematik eller huvudmän som
är hemlösa. Det finns även uppdrag där svårigheterna förekommer i kombination med varandra. 

Nu letar vi efter dig som har utbildning, alternativt har eller har haft ett arbete som har gett erfarenhet
inom ovan nämnda områden. Vår förhoppning är att ställföreträdare med kunskaper inom dessa
områden kan underlätta vardagen för dessa huvudmän.

Är du den vi söker? Tveka inte att kontakta oss!



Årsräkning

Det är snart dags att lämna in årsräkningen för 2017. Vi kommer att skicka ut anvisningar och
blanketter i början av nästa år.
 
Årsräkningen ska vara inlämnad före den 1 mars 2018. Skicka in den till:
 
Stockholms överförmyndarförvaltning
Box 41
162 11 Vällingby
 
Du kan naturligtvis även lämna in årsräkningen i receptionen i Vällingby. Vi vill dock flagga för att det
kan vara begränsad framkomlighet eftersom de bygger om i huset.
 

Anhörigbehörighet och framtidsfullmakt

Anhörigbehörighet
Du vet väl om att du som är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan
företräda sig själv inte längre behöver fullmakt för detta. Du kan, för personens räkning, t.ex. betala
räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om
andra stödinsatser som exempelvis hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende.
 
Framtidsfullmakt
En framtidsfullmakt är ett frivilligt uppdrag som du ger till en annan person. I framtidsfullmakten utser
du en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv. Vissa
förutsättningar måste vara uppfyllda: du måste förstå vad du gör när du skriver framtidsfullmakten, den
ska vara skriftlig samt underskriven och bevittnad av två personer.
 
Mer information om både anhörigbehörighet och framtidsfullmakter hittar du både på vår webbplats:
stockholm.se/godman och på t.ex. Svenska bankföreningens webbplats.

Aktuella utbildningar

Under hösten påbörjade vi en satsning med utbildning inom olika områden, till exempel om arvsskiften
och redovisning. Vid dessa tillfällen hanterar vi inga personärenden.  

Några av utbildningarna blev snabbt uppbokade. Tyvärr har vi inte kunnat erbjuda reservplatser
eftersom vi bara har fått ett fåtal återbud. Om du inte fick plats nu kommer en ny chans under nästa år.
Vi har fortfarande platser kvar på några av redovisningstillfällena i början av nästa år. Har du inte
anmält dig? Gör det!
  
Andras utbildningar
Vill du lära dig mer inom äldre- och funktionshinderområdet? Då kan du t.ex. gå webbutbildningar som
andra aktörer erbjuder, ett exempel är Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA), en organisation
som arbetar för att utveckla framtidens anhörigstöd. Information om deras utbildningar hittar du på
deras webbplats:
www.anhoriga.se/webbutbildningar
 

Stockholms överförmyndarförvaltning önskar dig en god jul och ett gott nytt år!


