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Hej!
Med anledning av rådande situation med Coronavirus och sjukdomen covid-19 vill
Överförmyndare i samverkan skicka ut information. Informationen skickas till samtliga
ställföreträdare, även om alla punkter inte berör er alla.
Drop-in
Från och med 17 mars erbjuder vi inte drop-in-besök. Vi hänvisar till att skicka handlingar
med post alternativt lämna i brevlådan vid stadshusets huvudentré eller att kontakta
handläggare via telefon eller e-post (använd mailadressen ofs@molndal.se). Om man anser att
man behöver träffa en handläggare får besök i undantagsfall bokas in via telefon eller e-post,
efter konsultation med en handläggare.
Besöksfrekvens hos huvudmän
Många av huvudmännen är gamla och/eller har sjukdomar som gör att de tillhör en riskgrupp.
Ni ställföreträdare bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte besöka dessa
personer mer än i nödvändiga fall. Överförmyndaren kommer vid granskningen av
årsräkningarna för 2020 inte att anmärka på om besöksfrekvensen under denna period är låg.
Om du som ställföreträdare blir sjuk
Många får lindriga besvär och kan förhoppningsvis sköta betalning av räkningar samt kontakt
med myndigheter etc. trots sjukdom. Om detta inte är möjligt och ni tror att det kommer att
vara en längre period och att huvudmannens behov inte tillgodoses får ni bedöma vilken
lösning som är bäst. En lösning är att utfärda en fullmakt till en annan person. Kopia på
fullmakten ska då skickas till överförmyndaren. Tänk på att personen som ni lämnar fullmakt
till ska vara en person som är lämplig att sköta uppdraget och tänk på att bara ge fullmakt för
det mest nödvändiga. En annan lösning är att ni begära er entledigade från uppdraget så att vi
kan hitta en annan ställföreträdare som kan ta över.
Handläggningstid
Vi följer nationella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. I nuläget har vi en bra bemanning,
men vi vet inte hur många i arbetsgruppen som kommer att bli sjuka framöver. Vi har en god
planering kring vilka ärenden som ska prioriteras vid låg bemanning och en plan för detta. Vi
ber er att ha överseende med om handläggningstiden blir längre än vanligt. Var ute i så god
tid som möjligt med dina ärenden.
Uttag och transaktionskonto
Vi har förlängt giltighetstiden på alla uttag från tre veckor till sex veckor, så ni ska ha mer tid
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på er att ta er till en öppen bank. Tänk på att ha lite extra buffert på transaktionskontona under
denna period och att med god framförhållning begära uttag från spärrade konton.
Hemsidan
Om det är nödvändigt kan ytterligare åtgärder behöva vidtas. Kolla gärna vår hemsida
www.molndal.se/overformyndare för aktuell information gällande till exempel telefontider.
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