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Riksförbundet Gode Män & Förvaltare (RGMF) är en politiskt obunden intresseorganisation bildat 2004 och som företräder God Mans och Förvaltarföreningar och deras
medlemmar gemtemot lagstiftare, övriga beslutsfattare, myndigheter och organisationer.
Riksförbundet verkar för en enhetlig tillämpning av lagar och förordningar, nationellt
likatänkande kring bl.a. arvoden, utbildning och tillsyn, samt att utveckla hela vår verksamhet
nationellt. Förbundet är även remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för Gode Män och
Förvaltare. Vilket ger en möjlighet att påverka lagstiftningen som vi uppfattar som otidsenlig
och i behov av förändring.
Genom samarbete med FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare), SKL (Sveriges
Kommuner och Landsting) och, Bankföreningen för att underlätta arbetet för alla ställföreträdare. Vi arbetar för att alla Gode Män och Förvaltare ska bli likvärdiga i alla kommuner.
Fakta om Gode Män & Förvaltare
Cirka 94 000 gode män och förvaltare i Sverige bistår 123 000 huvudmän.
Totalt förvaltar cirka 54 miljarder kronor.

ARVODEN
Förbundets mål är ett nationellt arvodessystem, där arvodets storlek är känd när uppdraget påbörjas. Arvodet betalas ut minst tre gånger per år under det år uppdraget utförs.
Kommunen svarar för att sociala avgifter betalas in och att preliminärt skatteavdrag görs
för ställföreträdarna. Förbundet menar även att den allmänna nivån bör höjas. Detta då
uppdragen handlar om socialt, kurativt och ekonomiskt administrativt arbete.
En anpassning till marknadsmässig ersättning är därför nödvändig.

MEDLEMMAR
Förbundet har som ett viktigt mål att öka medlemsantalet. Ju fler medlemmar vi är, desto
större är möjligheterna för oss att påverka viktiga beslutsfattare.
Den lokalförening som vill bli medlem i riksförbundet betalar ingen medlemsavgift innan
föreningens första årsmöte. Förbundets ambition är att ha en låg medlemsavgift.
Medlemsföreningarna betalar i dag 50 kr/medlem i avgift till riksförbundet vilket innefattar
en olycksfallsförsäkring genom Trygg-Hansa.
För att bli medlem, kontakta styrelsen via e-post: rgmf@rgmf.se.

UTBILDNING
RGMF har som mål att arbeta fram en nationell utbildningsplattform.
Utbildningen ska vara obligatorisk och fortbildning ska erbjudas löpande.
Efter slutförd utbildning blir ställföreträdaren legitimerad som ger en garanti till överförmyndaren när denna utdelar uppdrag och att även mer komplicerade uppdrag kan tilldelas.
Genom denna utbildning avlastas överförmyndarna sin uppgift de tilldelades genom
Lagändring fr.o.m. 1 januari 2015 om att ansvara för utbildning.

RÄTTSVÄSENDE
Rättsväsendet avgör både utformningen och omfattningen av ställföreträdarens
uppdrag. Förbundet anser därför att rättsväsendets kompetens som gäller ärenden om
ställföreträdarskap ska förbättras ytterligare.

VÅRD
Förbundet anser det mycket viktigt med ett gott samarbete mellan vårdgivare, huvudman
och ställföreträdare.
Förbundet vill förstärka samverkan med vårdgivare inom, framför allt, psykiatrin. Särskilt
viktigt när olika intyg utfärdas.
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SÄKERHET
Säkerhet för ställföreträdaren är en förutsättning för att uppdraget ska kunna utföras
rättssäkert. Förbundets mål är därför att:
•

Ställföreträdaren skall få en bra utbildning.

•

Uppdragstagaren ska få en utförlig bakgrundsinformation om huvudmannen när man
överväger ett nytt uppdrag. Vid indikation på eventuellt hot eller våld gäller mycket stor
försiktighet.

•

Det finns ett skydd för ställföreträdare som utsätts för hot.

•

Ställföreträdare som avsagt sig ett uppdrag ska vidare kunna entledigas inom en
månad.

•

En anhörig ska inte heller ha skyldighet att överta en ställföreträdares uppdrag när den
avlider.

•

Ställföreträdaren ska inte heller kunna ställas till svars för eller
gå i god för tidigare ställföreträdares agerande.

Vi erbjuder en specialdesignad försäkringslösning för God Man / Förvaltare
FÖRSÄKRING

Ansvar, Förmögenhetsskada, Överfall, Kris
Försäkringsgivare: Ålands försäkringsbolag genom försäkringsmäklare Benefit Provider
den enda försäkring som idag täcker 10 mkr/skada. Du kontaktar försäkringsbolaget som
åtar sig att utreda, förhandla, föra talan och betala din HM som ställt skadestånd på dig.
Olycksfall- och Krisförsäkring Försäkringsgivare: Trygg-Hansa
Försäkringarna träder i kraft om olycka inträffar när du är i ditt uppdrag.
Eftersom din privata försäkring inte täcker skador som orsakas när du är i ditt uppdrag är
det otroligt viktigt, och för din säkerhet, att teckna försäkringen. Ett arvoderat eller avlönat
uppdrag betraktas som arbete.

Exempelvis:
1: vid ditt besök hos din huvudman slår du ner en dyrbar vas av misstag/vårdslöshet.
Vasens värde är på någon/ några miljoner. HM ställer dig till svars för skadan.
2: om du av vårdslöshet borde ha insett att du hanterat din HMs ekonomi på ett sätt som
gör att din HM förlorar pengar på ditt agerande, till exempel glömt att söka bostadsbidrag,
etc., då träder försäkringen i kraft.
3: ersättning får du vid överfall av din HM och krisförsäkringen täcker kostnaden om
du behöver hjälp av en psykoterapeut för att rent psykiskt komma igen efter en
traumatisk händelse. Olycksfallsförsäkringen ersätter även exempelvis glasögon som
förstörts.
3 gäller utan självrisk.
Detta är en beskrivning av hur försäkringen fungerar och inte att betrakta som
ett villkor. Se vidare www.rgmf.se / FÖRSÄKRING
Vem kan teckna försäkring
Ställföreträdare som av Tingsrätten fått förordnande till uppdrag som God Man,
Förvaltare eller Förmyndare och är medlem i en RGMF-förening.

”En God Man är en betydelsefull person som gör
en betydelsefull insats för en betydelsefull medmänniska”

