Lathund och tips för Gode Män och Förvaltare
Vi får ofta frågan om vad som förväntas mig som God Man och vad är socialtjänstens
uppdrag.
Detta är några exempel som kan klargöra.
Förvalta tillgångar/egendom
Att förvalta egendom kan innebära
•
•
•
•

att sköta betalning av räkningar för huvudmannen
att portionera fickpengar till huvudmannen/ett boende
förvalta tillgångar som hus, aktiefond osv.
att begära överförmyndarens samtycke till åtgärder.

Bevaka rätt
Att bevaka rätt kan innebära
•
•

att företräda huvudmannen inför olika myndigheter, t.ex LSS-boende, söka
handikapps ersättning och överklaga beslut
företräda huvudmannen i samband med avtal med hyresvärd, kronofogde osv.

Sörja för person
Att sörja för person är kanske den del av uppdraget som oftast leder till olika uppfattningar
mellan tex. Socialtjänsten och den gode mannen.
Lättast är kanske att definiera ”sörja för person” som intressebevakning i personliga
angelägenheter.
Att sörja för person kan innebära
•
•
•
•

att ha en roll som juridisk företrädare och samordningar av hjälpinsatser
att informera sin om huvudmannens personliga angelägenheter såsom
boendeförhållande, service, välbefinnande, omsorg, hjälpmedel m.m.
att genom regelbundna besök förvissa sig om att huvudmannen har det bra och hålla
sig informerad genom boendepersonal, hemtjänst osv.
Gode mannen är inte en ”jourkamrat eller hjälpreda” utan verka för att någon annan
åtar sig det praktiska utförandet. Oftast lär det då vara frågan om sociala myndigheter.

Vem gör vad?
•
•
•
•
•
•

att gå ut och promenera
att städa hos huvudmannen
att föra utflykter
att handla
att skaffa mediciner
att köpa kläder

ledsagare eller hemtjänst
hemtjänst/boendepersonal
ledsagare
hemtjänst eller personlig assistent
hemtjänst eller boende
hemtjänst eller anhörig

•
•
•

att besöka optiker hemtjänst/ boendet eller anhörig
att besöka sjukhus eller vårdcentral
samma som ovan
att ansöka ho socialtjänsten om utökade insatser
gode mannen
men tex. boendet kan aktualisera frågan med den gode mannen.

