
Ordförandekonferens lördagen den 17 september 2022 

Ordförande Urban hälsade alla välkomna och hoppades på en givande dag 
tillsammans. 

1.Presentation av styrelsen och alla deltagare både fysiska 
 deltagare och online via Teams totalt 17 deltagare inkl RGMFs styrelse 
samt gick igenom dagens program. 
 
2.Valberedningen: 
Tog upp att alla skulle undersöka om de ev har någon kandidat till 
riksförbundets styrelse. Frågan togs upp om man kunde sitta i styrelsen 
även om man inte satt i sin egen föreningsstyrelse och det går bra – man 
får skolas in i sin roll då. Valberedningens mailadresser och 
kontaktuppgifter läggs ut synligt på vår hemsida. 
 
3. Urban och Ingrid rapporterade från FSÖ-dagarna. 
 Ett viktigt tema där var ”sörja för person ” ex på det är att socialtjänsten 
på olika orter i Sverige anser att det är godemannen som ska ordna med 
ny bostad vilket inte ingår i vårt uppdrag. Urban berättade om ett 
aktuellt rättsfall där socialförvaltningen anser att det är vi som bär 
ansvaret att ordna bostad. Urban menar att om en hel kommun med ca 
150 handläggare inte lyckas – hur ska vi då som ensam person lyckas!! 
Ärende är nu uppe i kammarrätten. 
SKR Kalle Larsson menar att man BÖR träffa sin huvudman en gång per 
månad alt samtala med dom – INTE SKA. Han meddelade även att det 
lägsta arvodet kategori 1 kommer att höjas till 15% kategori 2 20% samt 
ersättning vid tingsrättsförhandlingar höjs till 400kr-450kr/timme. Vår 
timersättning höjs till 200kr-300kr/timme vid särskild beviljade utförda 
arbeten. Dessa ersättningar ska gälla from 20230101. 
Prisbasbeloppet höjs nästa år med 4000kr 
Finansdepartementet har lagt ett förslag att milersättningen ska höjas till 
26kr/mil from 20230101. 
 
Vi måste alltid medverka på FSÖ dagarna för att marknadsföra oss – det 
var många överförmyndare som inte visste vilka vi var…… 
 
 



4. Utbildning 
Alla berättade hur de handhar sin utbildning och det viktigaste som kom 
fram var att när man ihop med sin överförmyndare anordnar 
utbildningar även för icke medlemmar så har det visat sig att det är i 
särklass bästa rekryteringen för föreningarna att skaffa nya medlemmar.  
Vi ska alla arbeta för att få ersättning från ÖFN när vi håller i 
utbildningarna. Någon har utbildningsförbund knutna till sig andra 
arbetar ideellt vilket kan vara tungt att stå i ca 2.5 timmar och tala och 
informera. Norrtäljes förening har fått igenom att de ska hålla i all 
utbildning för alla godemän ihop med överförmyndaren. De sätter själva 
ihop sin utbildning och kan på så sätt verkligen rekrytera nya 
medlemmar. 
Vikten av en bra kontinuerlig fortlöpande utbildning är att erfarna 
godemän/förvaltare kan bidra med olika scenarier de varit med om och vi 
kan på så vis sprida värdefull information till sina medlemmar i sina 
föreningar. Ex på hur man får godemän att komma på utbildnings/ 
informationsträffar är - Syftet med inbjudan – vad är det för oss? T ex om 
du kommer till nästa möte så får du dom verktyg som du behöver för att 
kunna sköta ditt uppdrag……tänkvärda ord…. 
 
Anders och Lars informerade om sitt uppdrag att träffa SKR/Kalle Larsson 
för att tala om en gemensam utbildning som ser lika ut i hela Sverige. De 
kom fram till att eftersom kommunerna har självbestämmanderätt så 
kan vi inte nu få en nationell utbildning och som sagt den egna 
föreningens utbildning ihop med sin överförmyndare har ju visat sig vara 
den mest effektiva. Vi ser dock fram emot en separat myndighet för 
godemän och förvaltare – men det lär dröja. Utbildning återkommer som 
en röd tråd i allt tex att bankföreningen måste utbilda bankernas 
personal i vad som gäller. Boende personal inkl handläggare bör även det 
utbildas i vår uppgift. 
  
5. Bankproblem / betalningssätt boende/hemtjänst: 
Thore Berggren berättat om hur bankerna arbetar olika och olika regler 
gäller för godemans rättigheter att ansöka om bankkort både för sin 
huvudman/ personal. Nu har det på vissa ställen i landet blivit så att tex 
hemtjänsten och boendepersonal absolut inte får handha kontokort pga 
at bedrägerier har förekommit utan nu vill de ha kontanthantering igen! 
Där kassabok och kvitton som vanligt sparas. De få då tex inte handla 



online på ICA och vi får inte ha kort kopplat till något av huvudmannens 
konto – VAD GÖR VI? 
Anders menade att det är viktigt att vi på förbundet får till oss aktuella 
problem som vi då i styrelsen kan tala med SKR om – det får inte gå till 
så som det ofta görs idag. 
Kivra är ett stort problem -då kan man använda FREJA i stället. Det 
framkom bl a att Coopkort beställds 2020 det har inte kommit än – nu är 
det för sent pga brist av bank-ID.  
 
Vilken retorik ska vi använda mot kommuner och ÖFN ? 
Kreativt förslag framkom: Boende ska faktureras som vi sedan betalar. 
En ställföreträdare fick vitesanmärkning på 2.000kr för försenad 
inlämnad årsredovisning som hon dessutom hade lämnat in – men ÖFN 
kan ha hur lång tid på sig som helst att betala ut arvoden. Bra exempel 
där riksförbundet bör gå in och hjälpa till. 
 
6.Försäkringsfrågor  
Anders berättade att han har haft kontakt med Per Nyberg / Tydliga och 
ha begärt information om vad som ingår 
1:1 överfall från huvudman till ställföreträdare. 
1:2 fel förråd töms 
1:3 förmögenhetsbidrag tex bostadstillägg FSK 
1:4 arga närstående (oftast ogrundade) 
Vi på förbundet önskar få information om skadan först. 
Per Nyberg kollar upp om föreningarnas styrelsemedlemmar kan vara 
försäkrade speciellt via framtagen försäkring. 
De finns uppdrag som inte ingår i försäkringen – dödsbo som förordnas 
direkt av ÖFN. 
 
7. Hemsidan 
Anna-Mona berättade att vi kommer att anlita ett externt företag som 
heter Interweb och att det kommer att kosta oss ca 20.000kr i 
uppbyggnad och 4.000kr/år i löpande uppgraderingar. Påpekande även 
vikten av att det på våra medlemmars hemsidor bör framkomma att de 
”är en del av RGMF” samt att länkar direkt till oss gällande försäkringar. 
 
 



Sammanfattning av dagen: 
Förbundet ska driva aktivt frågor om arvodering, bankärenden, 
lagstiftning försäkring och utbildning samt vara en organisation som 
stöttar medlemmarna med aktiv support när medlemsföreningar stöter 
på problem. 
Avslutningsvis så tackar styrelsen för en givande dag ihop med er 
medlemmar - ha det så bra så ses vi snart igen. 
Styrelsen RGMF 

 


