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Checklista för godmansuppdrag/förvaltaruppdrag
Räkningar
Ta kontakt med alla som skickar räkningar och förklara att du är god man/förvaltare för den
enskilde och att räkningarna skall skickas hem till dig. Bifoga registerutdrag som bevis på att
du är god man/förvaltare. (Samråd dock med huvudmannen i denna del, ibland kan du hämta
räkningarna hos huvudmannen.)
Anmäl din egen adress som särskild postadress till Skatteverket. Då får huvudmannen en c/oadress hem till dig. (Samråd dock med huvudmannen i denna del, ibland kan du hämta
räkningarna hos huvudmannen.)
Betala huvudmannens räkningar över det konto i huvudmannens namn där löpande inkomster
går in (detta är det s.k. räkningskontot eller godmanskontot). Antingen bestämmer du och
huvudmannen att ett konto som redan finns skall vara ditt räkningskonto/godmanskonto och
att huvudmannen inte tar ut pengar från detta. Eller så öppnar du ett nytt konto i
huvudmannens namn och skriver till försäkringskassan m.fl. och förklara att huvudmannens
löpande inkomster skall gå in på detta. Du får absolut inte sammanblanda din ekonomi med
huvudmannens.
Bankkonto
Om huvudmannens förmögenhet överstiger cirka 20 000 kronor ska de överstigande medlen
sättas in på ett så kallat överförmyndarspärrat konto/konton. Bankerna vet hur detta går till.
Överförmyndarspärr innebär att kontot är spärrat för dig om god man/förvaltare. Om man behöver
göra uttag från konto med överförmyndarspärr, lämnar man en ansökan till överförmyndaren om
detta, där man uppger vad pengarna ska användas till och vilket konto pengarna ska tas ifrån.
Fullmakter
Om du får reda på att din huvudman har ställt ut en fullmakt till någon vad avser
egendomsförvaltning bör du hjälpa din huvudman att återkalla den fullmakten. Om detta inte
är möjligt p. g. a. huvudmannens hälsotillstånd bör du flytta tillgångarna till en annan bank.
Om huvudmannen motsätter sig detta eller om fullmakten gäller generellt (på alla banker)
skall du omedelbart kontakta överförmyndaren.

Skulder
Har huvudmannen skulder? Du kan kontakta Kronofogden för att få reda på vilka skulder
huvudmannen har där. Huvudmannen kan också ha skulder hos olika inkassobolag. Om
huvudmannen har mycket skulder kan man ansöka om skuldsanering. Om man behöver hjälp
med detta kan man ta kontakt med kommunens skuldrådgivare på 0417-181 56.
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Bidrag och fonder
Om huvudmannen har rätt till bostadstillägg, bostadsbidrag, handikappersättning,
sjukersättning eller aktivitetsersättning ansöker du om detta hos Försäkringskassan eller
Pensionsmyndigheten.
På försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se under ”Ersättningar A-Ö” hittar du
de flesta ersättningar från försäkringskassan. Utöver ovan nämnda ersättningar kan man även
få ersättning för t.ex. tandvård, bil och en särskild ersättning som utgår för kostnader i
samband med fritidsaktiviteter för den som har aktivitetsersättning (för att få bidrag för denna
fyller man i blankett nr 5030).
På www.simrishamn.se under fliken - Om kommunen – stiftelser och fonder kan du hitta
några fonder som finns i kommunen.
Om huvudmannens medel inte räcker till det dagliga uppehället kan han/hon eventuellt få
ekonomiskt bistånd; ansök om sådant hos socialförvaltningen. Tidsbokning genom Kontakt
Simrishamn görs på tel. 0414-81 94 24.
När du så småningom kommer att lämna en redogörelse till överförmyndaren om ditt uppdrag
så finns dessa poster att fylla i denna redogörelse:

Tillgångsförteckning
När du börjar ett uppdrag som god man, där det ingår förvalta egendom, ska du börja med att
göra en tillgångsförteckning, där man skriver in huvudmannens alla tillgångar (bankkonto,
fonder, aktier och fastigheter) som ska lämnas till överförmyndaren. Tillgångsförteckningen
finns att hämta på www.simrishamn.se/sv/overformyndare/ eller i kommunens reception.

Den löpande förvaltningen
För löpande anteckningar/bokföring och spara på verifikationer (räkningar, kvitton,
kvittenser). Var noga med att fickpengar kvitteras om du överlämnar dessa i handen.
Det finns bokföringssystem som är anpassade för godmansuppdrag men man kan så klart
också göra en egen bokföring i dator eller på papper. Bokföringen är sedan bra att lämna
tillsammans med årsräkningen. Ett exempel på en månadsbokföring se du i det medföljande
bladet.
I många fall kan det vara bra att upprätta en budget för din huvudman. Verktyg för detta finns
på bl.a. på www.hallakonsumnet.se
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Årsräkning
En årsräkning ska lämna till överförmyndaren, senast den 1 mars, för alla uppdrag som har
förvalta egendom (se bifogad instruktion). Årsräkningen finns att hämta på:
www.simrishamn.se/sv/overformyndare/ eller i kommunens reception.

Arvode
Ett normalt godmanskap betingar ofta någonstans mellan 6 – 10 000 kr om året i arvode till
gode mannen. Därutöver tillkommer kostnadsersättning som schablonmässigt kan beräknas
till 1 % av basbeloppet samt körersättning på 18,5 kr/milen. Körersättningen står i stort sett
alltid huvudmannen själv för.
Överförmyndaren fastställer arvodet en gång per år och den gode mannen får ett underlag på
detta.
Om huvudmannen har tillgångar överstigande 2 basbelopp eller inkomster överstigande 2,65
basbelopp, får huvudmannen i normalfallet stå för hela eller delar av arvodet till den gode
mannen. I övriga fall står kommunen för gode mannens arvode.
I de fall huvudmannen själv står för arvodet ska den gode mannen själv betala in skatt och
arbetsgivaravgift (sociala kostnader) till skatteverket. På skatteverket finns speciella
blanketter som man använder för detta (SKV 4805, SKV 4882).
Huvudmän som betalar sitt arvode själv kan få nedsatt omsorgsavgift och de huvudmän som
har utmätning från Kronofogden på sin inkomst, så kan denna utmätning sänkas.
Mentor
Om du vill prata med någon som har lång erfarenhet inom godmans/förvaltaruppdrag går det
bra att ta kontakt Maud Erixon på: mauderixon@gmail.com

Här hittar du mer information
Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se/sv/overformyndare/
Riksförbundet för frivilliga ställföreträdare: www.rfs.se
Södra Skånes frivilliga samhällsarbetare: https://sosgmf.se/
Facebook: Det finns olika sluta facebook grupper som man kan gå med i. en av
dessa är ”Godmanskap och förvaltarskap-originalet”
Konsumentverket: www.hallakonsumnet.se
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