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Det här informationsbrevet skickas till dig som är god man eller förvaltare och till dig som anmält
intresse för uppdrag.
Om du får det här brevet med vanlig post och kan tänka dig e-post istället, hör av dig till kansliet
så noterar vi dig på e-postlistan. Nyhetsbrevet finns också på hemsidan, tillsammans med mer
information och blanketter: www.gotland.se/overformyndarnamnden.
Kansliets öppettider:

Telefontid måndag och onsdag kl. 9.30–11.30. Telefon 0498-26 99 20.
E-post: registrator-ofn@gotland.se läses varje dag och vi svarar så fort vi kan. Besökstiden på
tisdagar kommer fortsatt att vara stängd. Vi återkommer när det är aktuellt att öppna för besök
igen.
Årets enkät till gode män och förvaltare – återkoppling

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att svara på årets enkät. Enkäten är viktig för
oss på kansliet och för vår nämnd då ni i enkäten ger oss återkoppling på vad som fungerar bra
och vad som behöver förbättras. Era svar är viktiga för oss!
I år svarade 283 gode män/förvaltare på vår enkät vilket är drygt hälften av alla ställföreträdare
under vår tillsyn. En bra respons tycker vi. Resultatet från enkäten visar att ni gode män och
förvaltare är i stort sett nöjda med överförmyndarnämndens verksamhet. De flesta av er är nöjda
med bemötande, kompetensen på kansliet och med kvalitén i beslut och handläggning. Det finns
också delar som ni tycker behöver förbättras såsom utbildning och informationen på vår
hemsida.
Vi arbetar för tillfället på att sammanställa resultatet och för att hantera de kommentarer ni har
lämnat i fritextfälten. Vissa förändringar ni föreslår har vi redan försökt att implementera. Andra
saker kan vi av praktiska och ekonomiska skäl inte åtgärda men alla åsikter är uppskattade och
välkomna.
Tack än en gång för era svar!
Årsräkningar 2020

Vi har nu granskat 534 årsräkningar. Vi har 140 årsräkningar kvar att granska och de flesta av
dessa räkningar är eller kommer att kompletteras. Vi ser att ställföreträdare som har flera konton
de är ansvariga för, oftare har svårt med redovisningen. Enligt länsstyrelsens riktlinjer ska du som
ställföreträdare endast ha tillgång till ett konto. Kontakta banken om du behöver ändra något
såsom att avsluta eller sätta överförmyndarspärr på konton.
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Inspirationskväll den 14 oktober

Nämnden och kansliet bjuder in till en inspirationskväll den 14 oktober kl. 16-18 i Ljusgården på
Visborg. Programmet är ännu inte spikat så vi återkommer med mer information efter
sommaren. Men det är bra om ni redan nu bokar in datumet i er kalender.
Översyn av regler om gode män och förvaltare

Ställföreträdarutredningen har överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare
och lämnar en rad förslag på förbättringar. En utgångspunkt för utredningen har varit att skapa
en ordning som på ett bättre sätt än i dag säkerställer att de personer som är i behov av en god
man eller förvaltare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd som de behöver.
Utredningen föreslår bland annat följande:


Större hänsyn ska tas till huvudmannens vilja och välbefinnande.



Bättre möjligheter till information och insyn i ställföreträdarens verksamhet.



Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare, samt att
det införs regler kring information och stöd.



En bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och överförmyndare. En ny
statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha
föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd,
utbildningar och anpassat informationsmaterial.



Kraven på kompetens och kvalitet hos överförmyndarna ska skärpas. För att säkra hög
kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen hos överförmyndarna ska
överförmyndarnämnd bli den obligatoriska organisationsformen.



Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan
förenkla för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att
använda digitala tjänster.

Merparten av förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Länk till utredningen: Gode män och förvaltare – en översyn. - Regeringen.se

Fortsatt trevlig sommar!

Jonas

Malin
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