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Rapport från RGMF-deltagande vid Sveriges Överförmyndares studiedagar 
i Karlstad 28-30 augusti 2019 

Dag 1 RGMF representerades av ordförande Urban Stridfeldt, Ingrid Gutemyr och Yvonne Johnson. 
Vår främsta uppgift var att informera om RGMF och vår nyhet SGMF Sverige. 
Vi hade folder för både Förbund och Förening att dela ut och bord där vi mötte upp deltagarna vid. 
Många kom fram och visade stort intresse då vi berättade om nyheten med GMF Sverige har startat 
upp. Vårt budskap var tydligt att här har alla Ställföreträdare möjlighet att teckna en specialdesignad 
försäkring, en försäkring som länge efterfrågats. 
Vi hade även möjlighet till uppsökande verksamhet av övriga deltagare där vi fick möjlighet att 
informera om RGMFs roll inte bara om försäkringen utan även om vår övriga verksamhet. Detta gjorde 
ett stort intryck och sammanfattningsvis kan det lätt konstateras att många var mycket intresserade. 

FSÖ-programmet var aktuellt med de frågor som även diskuteras inom vår förbundsstyrelse och visst 
kan vi till del komma fram till att vi inte alltid har olika uppfattningar. En sak som jag (Ingrid) märkte var 
att överförmyndarnas kanslier har samma utbildningsbehov som Ställföreträdarna (God 
Man/Förvaltare). 

 

 

 

 

FSÖ-ordförande Ann Wibre i sällskap 
med Urban Stridfeldt RGMFs 
ordförande och Yvonne Johnson 
RGMFs medlemskontakt

Efter välkomstanförande av ordförande Ann Wibre presenterade Statskontoret sin utredning om 
samordning av tillsynsvägledning på området Ställföreträdare. Till stora delar redan känt hos oss som 
tagit del av beslutsunderlaget som vi lagt ut på RGMFs hemsida. 
Nacka kommuns enhetschef föreläste om deras utveckling av verksamheten och arbetsmetoder. 
Motala kommun förelästa om sin stora förändring att hantera verksamheten främst med att lösa 
svårigheten med att finna nya Ställföreträdare. 
Bankföreningen tog upp ”Hur jobbar vi med ställföreträdarfrågor i Bankföreningen”. Mestadels 
hanteras alla frågor inom arbetsgrupp med jurister från bankföretagen som diskuterar aktuella och 
relevanta frågor från myndigheter och från allmänheten i viss mån. 
Bankföreningen har sammanställt några punkter inför utredningen ”Ställföreträdarskap att lita på - 
översynen av reglerna Gode Män och Förvaltare”  
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De beskrevs under punkter 
* Vad önskar bankerna särskilt? 
* Höj kunskapsnivån hos Ställföreträdarna 
* Inrätta ett nationellt ställföreträdarregister 
* Möjliggör digitala framtidsfullmakter 

Det framkom med tydlighet att bankerna önskar att med noggrannhet, genom olika digitala och 
enklare arbetssätt, kunna  kontrollera och säkerställa huvudmannens intressen och följa upp kraven 
på kontroll av penningtvätt. 

Dag två inleddes med Överförmyndarnyheter.  SKLs förbundsjurist Kalle Larsson började med att 
redovisa statistik från SKL. Cirka 130 000 Ställföreträdare finns där Överförmyndare utövar tillsyn. 
Cirka 110 000 tillförordnade Ställföreträdare och av dessa utgör ca 70 000 vanliga Godmanskap och 
cirka 20 000 Förvaltarskap. 

Kalle Larsson behandlade granskning och Godemannens uppgifter. Det finns olikheter i 
verksamheterna trots möjligheter till lika sätt att arbeta varvid han då poängterade vikten av hänsyn till 
det kommunala självstyret vi har i Sverige.   

Därefter fortsatte dagen med parallella seminarier då vi fördelade oss på bland annat Granskning av 
årsräkningar och Rekrytering och Ställföreträdare.  

 

Efter att FÖS haft sin årliga stämma 
kungjordes att ny ordförande är Ann-Catrin 
Svantes Ohlson från Örebro, vald på 2 år. Vi 
fick möjlighet att gratulera till förtroendet och 
önska henne lycka till. Vår ordförande, 
Urban Stridfeldt, ställde förhoppning på ett 
möte med henne, vilket utlovades ske så 
snart som det möjligt kan ordnas. 

 

Ny FSÖ-ordförande: 
Ann-Catrin Svantes Ohlson, Örebro

Dag tre redogjorde avdelningschef och medarbetare från Förvaltarfunktionen i Skellefteå om deras 
organisation och verksamhet. De har anställt fyra medarbetare (Ställföreträdare) för mycket svåra 
uppdrag det vill säga komplicerade ärenden. I anställning är de underställda Överförmyndaren i allt 
som har med Ställföreträdarskapet att göra. De har avtal i allt som en vanlig löneanställd har till 
skillnad mot traditionell Ställföreträdare. Det anses vara en kostsam del av kommunens medel vilket 
gör att det troligen ej kommer att utöka enheten till vanliga Ställföreträdareuppdrag utan avgörandet är 
de komplicerade ärendena med hotbild och andra svårigheter. 

Efter tre intensiva dagar är det hemfärd tillsammans med övriga cirka 580 deltagare från Sveriges alla 
hörn och med intryck från allt som sagts och uttalade förväntningar på en digitaliserad framtid och 
bra förslag på en bättre tillsyn och tillräckligt många som vill åta sig ställföreträdareuppdrag.  

RGMFs representanter 

Utban Stridfeldt, ordförande 
Ingrid Gutemyr, kassör 
Yvonne Johnson, medlemskontakt 


