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Deklarationsmånad

Har du fått frågan om att samtycka till vaccination
för din huvudman?

Ordförande har ordet

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) påminner om
att god man och förvaltare inte är behöriga att ge
samtycke till vaccination åt sin huvudman. Behandlande
läkare eller annan vårdanställd får ta ställning i det
enskilda fallet.

Håll i- Håll ut- Stå ut och Håll Avstånd. Region Örebro
Län lanserade i veckan ”Nej, det är inte över!” vad gäller
pandemin och tyvärr får vi dystra rapporter om en ökad
smittspridning i vårt län. Jag kan därför konstatera att vi
har en bit kvar i en tuff uppförsbacke. Jag önskar att du
som ställföreträdare orkar STÅ UT så att ditt viktiga
uppdrag med att ge stöd till dina huvudmän kan fortsätta
under trygga förhållanden. Jag vill därför rikta ett extra
stort TACK till just dig som god man och förvaltare och
att vi tillsammans försöker blicka framåt och hoppas på
att det nya normala snart är här.
Elvy Wennerström (S), ordförande
Överförmyndarnämnden Örebro kommun
Deklarationsombud för din huvudman?

Känner du till att du som godman eller förvaltare kan
utses av din huvudman att bli deklarationsombud.
Ansökan görs hos Skatteverket på deras blankett SKV
4809. Du kan då dekalerna för din huvudmans räkning
på deras e-tjänst och får också läsrättighet på e-tjänsten
Skattekonto.
Har din huvudman brittiskt medborgarskap?

Om du som god man eller förvaltare har en huvudman
med brittiskt medborgarskap kan du behöva bevaka och
hjälpa din huvudman att få behålla sin rätt att bo i
Sverige utifrån att Brexit har börjat gälla. Senast den 30
september 2021 måste en ansökan om uppehållsstatus
ske till Migrationsverket. För mer information kan du
och din huvudman vända er till Migrationsverkets
kontaktcenter på 0771 – 235 235.

Behöver du begära uttagstillstånd?

Det är viktigt att du som ställföreträdare begär uttag från
spärrat konto när du ser att du behöver stödja din
huvudman med större betalningar av olika karaktär.
Kansliet prioriterar dessa ärenden. Vi ber dig därför vara
ute i god tid när du upptäcker att din huvudman behöver
ett ”extra” uttag. Under sommarmånaderna ökar
ansökningarna om uttagstillstånd varför vi vill att du
redan nu diskuterar med din huvudman och ser över om
din huvudman har behov som innebär en begäran om
uttagstillstånd.
Vi kommer att under perioden 15 maj-15 september
förlänga giltighetstiden för uttagstillståndet till en månad
för att underlätta din hanteringen av detta.
Varför får du inte arvode för allt du uppger

Arvode, kostnadsersättning och milersättning får bara
betalas ut för det som ingår i ditt uppdrag. Att handla,
byta gardiner och följa med till läkare är inte något som
en god man eller förvaltare ska göra och det finns inte
lagstöd att ge ersättning för detta.
Granskningsläget

Vi har fram till vecka 14 granskat 35% av inkomna
årsräkningar. Samma vecka förra året hade vi granskat
11%. Totalt kommer vi att granska ungefär 1180
årsräkningar i år.
Susanne Bergström,Verksamhetschef
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