
RGMF - Riksförbundet för gode män  
och förvaltare
Vad kan RGMF göra för dig som ställföreträdare? Riksförbundet för gode män 
och förvaltare (RGMF) är en ideell organisation och partipolitiskt obunden, som 
startade år 2004 med säte i Stockholm. 

RGMF:s främsta uppgift är att 
• intressebevaka och företräda RGMF:s ställföreträdarföreningar och deras medlemmar
• vara remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för ställföreträdare, vilket ger en möjlighet att 

medverka i förändring av nuvarande lag som de uppfattar vara i stort behov av uppdatering
• vara intressenter i den digitala utveckling som ingår i ställföreträdarens uppdrag. 

Försäkringar för gode män och förvaltare
GMF Sverige, som är en del av RGMF, har sett att det finns ett behov för alla ställföreträdare som 
inte har en godmansförening i närheten att kunna teckna en försäkring för sin säkerhet. 

Föreningen erbjuder och tillhandahåller därför försäkringsavtal för gode män och förvaltare under 
sina uppdrag. GMF Sverige menar att ha en olycksfalls- och krisförsäkring som täcker händelser 
utanför hemmet till och från huvudman samt en ansvars- och rättsskyddsförsäkring kan vara 
avgörande vid ekonomiska kostsamma händelser. 

I vårt område finns för närvarande ingen godmansförening, men genom RGMF och GMF Sverige 
kan du ändå teckna en försäkring rörande ditt uppdrag.

Mer information
• RGMF: Logga in på www.rgmf.se för mer information om riksförbundet RGMF, förbundets 

medlemsföreningar och försäkringarnas avtalsvillkor med mera.
• GMF: Logga in på www.gmfsverige.se om du vill veta mer om GMF Sverige. 
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Från och med augusti 2022:
Ändrade regler rörande bostadstillägg
Pensionsmyndigheten vill uppmärksamma alla om de nya reglerna rörande 
bostadstillägg som gäller från och med augusti 2022.

Från och med augusti i år höjs bostadstillägget för pensionärer som redan är beviljade detta 
tillägg. Det innebär också att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Du hittar all information på 
www.pensionsmyndigheten.se. Sök på ordet ”bostadstillägg”.

Preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats
För att få veta om det är möjligt att få bostadstillägg utifrån bostadskostnad, familjesituation 
och den totala ekonomin är det viktigt att du gör en beräkning innan du gör din ansökan. Den 
preliminära beräkningen kan göras direkt på www.pensionsmyndigheten.se. Resultatet av 
beräkningen kan du skriva ut genom att klicka på utskriftssymbolen.

Ansökningsblanketter
Pensionsmyndigheten rekommenderar att man i första hand ansöker på deras webbplats.  
Vill du hellre ladda ner blanketter så finns länkar för nedladdning. Det är viktigt att ansökan fylls i 
så komplett och korrekt som möjligt för att få ett snabbare beslut. Observera att även anhöriga kan 
vara behöriga att ansöka.

Digitala informationsmöten
Pensionsmyndigheten erbjuder kostnadsfria informationsmöten om bostadstillägg. Du behöver 
inte anmäla sig. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa 
egna frågor via en chatt. Läs mer på www.pensionsmyndigheten.se
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Inkomstgränser för bostadstillägg
Vissa har för hög inkomst och då är varken preliminär beräkning eller ansökan aktuell. Man kan ta 
stöd av tumregler för inkomstgränser. Dessa ska användas för att kunna svara på om det är idé att 
pensionären går vidare och gör en preliminär beräkning. 

• Uppdaterade inkomstgränser i tabellen nedan gäller pensionärens totala inkomst. Observera att 
beloppen gäller före skatt.

• 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan 
få bostadstillägg som gifta eller sambo. 

• När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. 
Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.

Inkomstgränser i förhållande till bostadskostnaden
• Bostadskostnad per månad: 3 000 kr 

(max. månadsinkomst: 17 200 kr före skatt) 

• Bostadskostnad per månad: 4 000 kr 
(max. månadsinkomst: 18 800 kr före skatt)  

• Bostadskostnad per månad: 5 000 kr 
(max månadsinkomst: 20 300 kr före skatt)  

• Bostadskostnad per månad: 6 000 kr 
(max. månadsinkomst: 21 600 kr före skatt)

• Bostadskostnad per månad: 7 000 kr 
(max. månadsinkomst: 22 800 kr före skatt)  

• Bostadskostnad per månad: 7 500 kr eller mer 
(max. månadsinkomst: 23 200 kr före skatt)

Exempel
Vid en bostadskostnad upp till 3 000 kr bör pensionären göra en preliminär beräkning om 
månadsinkomsten är max 17 200 kr före skatt. Om inkomsten är högre kan man i regel inte få något 
bostadstillägg.

Har du frågor?
Ring Pensionsmyndighetens kundservice på telefon 0771–776 776. 



Nya intressanta rättsfall
Det har kommit några rättsfall som kan vara bra att ha koll på för dig som 
ställföreträdare. Vill du läsa hela rättsfallet så anges målnumret efter 
respektive rättsfall.

Huvudmannens inkomst under hela året  
utgör beräkningsgrund för arvodesbeslutet
Hovrätten för Nedre Norrland har avgjort ett mål där godmanskapet endast anordnades under 
del av ett kalenderår. Överförmyndaren använde huvudmannens inkomster under den tid 
godmanskapet var anordnat för att beräkna om det var huvudmannen eller kommunen som skulle 
betala arvodet. Hovrätten konstaterade dock att det bara är när det föreligger särskilda skäl som 
man inte ska gå på ordalydelsen i lagen (Föräldrabalken 12 kap 16 §)  där det står att det är den 
beräknade inkomsten under det år uppdraget utförs som ligger till grund för bedömningen, d v s 
inkomsten under hela året. HovR mål ÖÄ 655-21 

Arvode till en ställföreträdare kan sparas till  
och undantas från utmätning
Högsta domstolen (HD) har i ett mål beslutat att vid utmätning av en huvudmans bankmedel så ska 
medel som undantas göra att den enskilde klarar sig under en månad som följer på utmätningen. 
Om det föreligger synnerliga skäl får även ytterligare medel undantas från utmätningen. Det gäller 
till exempel medel för att huvudmannen ska kunna betala det arvode som överförmyndaren ska 
fastställa till god man eller förvaltare. Som skäl anför HD att ”Eftersom överförmyndarnämnden 
fastställer arvodet årsvis har det förelegat synnerliga skäl för att undanta medel som motsvarar det 
arvode som är eller antas vara upparbetat och som ännu inte har förfallit.”  
Högsta Domstolen mål nr Ö 6892-20
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God mans rätt att ta del av huvudmannens journalhandlingar.
En god man begärde att få uppgifter om sin huvudman hos Omsorgsnämnden i en kommun. 
Den gode mannen uppgav att syftet med begäran var att få en så god bild som möjligt över sin 
huvudmans levnadssituation. Kommunen avslog begäran med hänvisning till sekretess enligt 
25 kap 1 § OSL och menade att uppgifterna avsåg huvudmannens personliga förhållanden och 
att det inte stod klart att uppgifterna kunde röjas utan men. Den gode mannen överklagade till 
Kammarrätten i Göteborg och anförde bland annat att huvudmannen saknade - på grund av 
sin funktionsnedsättning - förmåga att ta del av sina journaler eller ge uttryck för eventuella 
synpunkter. Kammarrätten menade att frågan var om den gode mannen, i egenskap av just god 
man, har rätt att ta del av journalhandlingar för sin huvudman? Kammarrätten konstaterar vidare att 
omsorgsnämnden

- inte prövat om hon i egenskap av god man har rätt att ta del av de begärda handlingarna 
innehållande integritetskänsliga uppgifter. 

- inte heller tagit ställning till om hon behöver de handlingar som begärts ut för att kunna fullgöra 
sitt uppdrag. 

I överklagandet har den gode mannen anfört att hennes huvudman saknar förmåga att själv ta del 
av sina journaler. I handlingarna finns även uppgifter som [gode mannen] själv har lämnat. Dessa 
är rimligen kända av henne och kan lämnas ut. Omsorgsnämnden kan mot denna bakgrund inte 
anses ha gjort en sådan noggrann sekretessprövning som krävs. Det överklagade beslutet ska 
därför upphävas och målet ska visas åter till omsorgsnämnden för fortsatt handläggning.
Kammarrätten i Göteborg 2022.2598

Aktuella läkarintyg
Nacka tingsrätt anordnade i mars 2022 godmanskap samt förvaltarskap för en huvudman. I ärendet 
fanns ett cirka ett år gammalt läkarintyg avseende godmanskap. Huvudmannen överklagade 
och anförde att han enbart hade samtyckt till ställföreträdarskap om det av honom föreslagna 
personen skulle förordnas till god man respektive förvaltare. Hovrätten undanröjde tingsrättens 
beslut, beslutade om interimistiskt förvaltarskap omfattande bevaka rätt och förvalta egendom 
samt om interimistiskt godmanskap omfattande sörja för person och förordnade samma 
ställföreträdare som tingsrätten. Ärendet återförvisades till tingsrätten med motiveringen att 
domstolen i ärenden om godmanskap och förvaltarskap har ett utredningsansvar. Hovrätten 
sa också att det saknades läkarintyg som tog sikte på om förutsättningarna för att anordna 
förvaltarskap var uppfyllda. Hovrätten ansåg vidare att utredningen inte visade att huvudmannen 
var ur stånd att vårda sig eller sin egendom samt att det förelåg motstridiga uppgifter om huruvida 
huvudmannen förstod vad saken gällde och om han kunde höras muntligen utan att det skulle 
medföra skada för honom. Det hade alltså funnits ett behov av att inhämta ytterligare utredning 
i ärendet. Sådan utredning borde enligt hovrätten inhämtas i tingsrätten. Tingsrättens beslut om 
anordnande av godmanskap och förvaltarskap upphävdes och återförvisades till tingsrätten för 
fortsatt behandling. Hovrätten anförde vidare att huvudmannen - till dess att annat beslutas eller 
ärendet avgörs slutligt av tingsrätten - borde ha förvaltare respektive god man och att det var 
lämpligt att gode mannen förordnades interimistiskt. Hovrätten 2022-ÖÄ 3434
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Vi behöver fler ställföreträdare!
Känner du för att ta på dig ytterligare ett uppdrag eller känner du någon  
som du tror skulle passa som god man eller förvaltare? 

Hör av dig till oss på telefon 060-19 13 93 eller skicka oss ett mejl på overformyndarnamnden@
sundsvall.se och anmäl ditt intresse, så hör vi av oss.

Informationsträffar
Överförmyndarkontoret bjuder in till informationsträff för de som är nyfikna på att ta på sig ett 
ställföreträdarskap.

Informationsträff i Sundsvall
Sundsvalls kommunhus, Fullmäktigesalen, Norrmalmsgatan 4. 

• 20 oktober kl. 18.00-19.00
• 24 november kl. 18.00-19.00
• 12 december kl. 18.00-19.00.

Anmäl dig via e-post overformyndarnamnden@sundsvall.se eller på telefon 060-658 58 30.

Informationsträff i Ånge
3 november klockan 18.00-19.00
Plats: Ånge Folkets hus.
Anmäl dig via e-post overformyndarnamnden@sundsvall.se eller på telefon 060-658 58 30.

Informationsträff i Nordanstig
10 november kl. 18.00-19.00
Plats: Bergsjögården.
Anmäl dig via e-post overformyndarnamnden@sundsvall.se eller på telefon 060-658 58 30.

PS. Du vet väl att du nu – när du tar på dig ett nytt uppdrag – även får ett startarvode? DS.
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Överförmyndarnämnden Mitt

Post 
Överförmyndarkontoret  
Sundsvalls kommun 
851 85 Sundsvall 

Telefon 
060-19 13 90

Telefontid vecka 1-25 och 34-52  
måndag-fredag klockan 9.00-11.00

Telefontid vecka 26-33 
måndag-onsdag klockan 9.00-11.00 

E-post: overformyndarnamnden@sundsvall.se

God man
HJÄLP SOM GÖR GOTT

Kontaktinformation
Överförmyndarkontoret 

Besöksadress  
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall  
(Sundsvalls kommunhus) 
Boka alltid tid för besök. 

Digital redovisning 
Under hösten kommer vi att uppgradera vårt digitala redovisningssystem från e-Wärna till 
e-WärnaGO.  Uppgraderingen kommer att innebära att systemet blir användarvänligare. 

Digital utbildning om redovisning
Den 30 november klockan 13-15 kommer vi att erbjuda en digital utbildning i hur du redovisar  
i e-WärnaGO. Det blir endast ett utbildningstillfälle men utbildningsfilmerna kommer att finnas 
tillgängliga på vår hemsida efter utbildningstillfället. Anmäl dig genom att mejla till oss på 
overformyndarnamnden@sundsvall.se.


