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Ordförandekonferensen Lördagen den 21 augusti 2021 

1.Presentation av styrelsen 

2.Utbildning och föreningsbidrag. Det framkom under den punkten att det 
fanns olika alternativ. Bland annat i Göteborg så måste man gå utbildning och 
fått godkänt resultat på kunskapstestet för att få uppdrag. Lars Erik /Nybro 
GMF berättade att där har man föreningen digitala utbildningar till alla 
godemän/förvaltare i kommunen och för det så får man ett bidrag på 3.200kr/ 
år av överförmyndaren. På det sättet har man även fått nya medlemmar. En del 
föreningar får föreningsbidrag andra inte. 

 

3. Ställföreträdarutredningen: Ingrid berättade hur hon har upplevt sin roll i 
referensgruppen. Åsikter och tankar om vårt remissvar: 

A. Alla vill ha en fristående ny myndighet som ska ha en överordnad roll över 
allt som har med ställföreträdarna att göra. Jämförelse går att göra med IVO. 

 Ex. ta bort tingsrättens förfarande om beslut om registerutdrag – de ska ligga 
hos myndigheten. 

B. Vi önskar även att skyddad identitet ska gälla från överförmyndarnas sida för 
ställföreträdare. 

C. En nationell grundutbildning är ett önskemål med en kravspecifikation med 
körkort/diplom. 

D. Bättre tillgänglighet till överförmyndarna Vi måste kunna fråga om ev 
problem som uppstår. 

E. Överförmyndarna måste utbildas mycket bättre – många överförmyndare är 
anmärkningsvärt okunniga. De borde dessutom kunna hänvisa oss till någon 
jurist som är specialiserad inom området om de själva inte kan svara på 
frågorna vi ställer. 

F. Vi önskar att kommunerna fakturerar direkt till våra huvudmän / dödsbo när 
vårt uppdrag upphör. 

G.  Arvoderingen bör revideras, eventuellt baseras på inkomstprisbasbeloppet 
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H. Försäkringarna skall bekostas av kommunen 

Alla har på sig till och med den 17 september att komma in med flera åsikter. 
Remissvaret ska vara inskickat till regeringen senast den 8:e oktober. 

 

Vid problem att få arvode av avslutad hm eller dödsbo: 

Använd den förenklade arbetsgivardeklarationen 

På raden bruttolön för ni in summa arvode samt det förtryckta beloppet 
arbetsgivaravgifter. Summa arvode används även som underlag för 
skatteavdrag och därmed avdragen skatt. Summa att skriva på summa att 
betala blir då avdragen skatt plus arbetsgivaravgifter. Skriv därefter under och 
skicka in. Skatteverket i Kiruna sköter detta och anser detta vara helt i sin 
ordning. 

Framtid/ Nya medlemmar 

Styrelsen presenterade sina planer på att förändra sin hemsida. Samtliga ansåg 
att det verkade bra. Alla föreningar funderar på en ny logga till förbundet. 
Styrelsen berättade om hur vi kommer att arbeta med att få in flera 
medlemmar till förbundet. Lars Erik och Thore kommer att både ringa och 
besöka RFS-anslutna föreningar för att informera om vårt förbund. Dessutom 
så kommer Urban och Anders medverka 25-27 augusti på FSÖ-dagarna 
(Föreningen Sveriges överförmyndare) i Jönköping där de får möjlighet att 
profilera vårt förbund och stämma av tongångarna. 

Alla var eniga om att erbjudandet av webbaserade utbildningar till 
ställföreträdare säkert kunde bidra till ett ökat medlemstal. Försäkringskassan 
håller på och utvecklar sin hemsida med information till ställföreträdarna. 

Inför årsskiftet: 

Förbundet tar 50 kr per ställföreträdare som tillhör föreningarna. Kassören 
mejlar Er om att ni redovisar antalet medlemmar senast den 27/12. RGMF 
rekommenderar starkt att medlemsavgiften slås ihop med försäkringspremien. 
Se ex på hur det kan ordnas smidigt på GMF Umeås hemsida. 
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Styrelsen vill tacka alla representanter för våra föreningar för ett engagerat 
deltagande men mycket bra åsikter under dagen och vi se fram emot 
framtidens fortsatta samarbete. 

 


