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Bakgrund
Ansökan om förmedlingsmedel (förmedling av egna medel/hjälp med att sköta
sin egen ekonomi)ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1§
socialtjänstlagen (SoL). Om nämnden kommer fram till att rätt till
förmedlingsmedel föreligger ska beslut fattas enligt 4 kap. 1 § SoL. Om denna
rätt inte föreligger ska nämnden, liksom i andra biståndsärenden, fatta ett
avslagsbeslut samt lämna besvärshänvisning.
Den dokumentationsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstens
verksamhet och som återfinns i 11 kap. 5 och 6 §§ gäller även för
förmedlingsmedel. Detta innebär att löpande journalanteckningar ska föras,
reglerna om insyn i akten samt rätten att få anteckningar förda till akten, ska
tillämpas. Vidare ska arbetet präglas av kvalitet och säkerhet enligt 3 kap 3 §
SoL.
Dessutom finns bestämmelser i Handelsbalken om sysslomannaskap, ett
uppdrag som har beröringspunkter med förvaltning av förmedlingsmedel.
Sysslomannaskapet innebär en redovisningsskyldighet som innebär att
inkomster och utgifter ska redovisas till den enskilde samt att betalningar ska
styrkas med verifikationer. Då uppdraget upphör ska sysslomannen lämna en
slutredovisning. Den enskilde som har dispositionsrätt till sina medel och en
skriftlig överenskommelse/avtal ska därför upprättas med uppgift om hur
medlen ska disponeras.
Socialnämnden har en skyldighet enligt 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen
(SoF) att anmäla till överförmyndaren om den bedömer att någon har behov
av god man eller förvaltare. Regler om god man finns i 11 kap Föräldrabalken
(FB). I 11 kap 4 § FB sägs att ” Om någon på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med
att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten,
om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne.

Syfte
Hjälp till den enskilde att på sikt själv kunna ta hand om sin ekonomi

Mål
Varje bistånd avseende förmedling av medel ska verkställas under en period
av max 6 månader. Därefter ska biståndet omprövas.

Omfattning
Förmedlingsmedel är ett bistånd för att den enskilde ska klara sin försörjning
och ska beviljas enligt socialtjänstlagen kap 4:1. Det är ett bistånd till att få
sina egna medel förmedlade av en handläggare. Detta biståndsbeslut ska
vara tidsbegränsat maximalt 6 månader. Den tiden ska aktivt användas för att
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stöda den enskilde i att utveckla förmågan att klara sin egen livsföring och att
hantera sina egna medel.
Om behovet av förmedlingsmedel kvarstår vid tidens slut, och efter ny
utredning, kan beslutet förlängas ytterligare. Stor restriktivitet ska alltid iakttas
när det gäller att bevilja förmedlingsmedel.
Observera att i första hand ska klientens möjlighet att använda
betalningsförmedling via bank eller få hjälp via anhörig utredas.
I de fall en person har mycket svårt att löpande sköta sin ekonomi under
längre tid skall i förekommande fall anmälan om behov av god man eller
förvaltare lämnas till Överförmyndarnämnden.
Enligt 5 kap 3 § Socialtjänstförordningen skall socialnämnden (delegat)
anmäla behov av god man.
Det kan finnas många olika orsaker till att en person behöver hjälp av en god
man. Anledningarna kan t ex vara att personen på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan
bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller för övrigt ta hand om sina
personliga angelägenheter. Biståndet behovsprövas och det är frivilligt att ha
god man.
Vid anmälan ska särskild blankett (Överförmyndarnämndens)användas för
ändamålet. Det är viktigt att anmälan motsvarar de behov som den enskilde
behöver hjälp med. För att överförmyndarnämnden ska kunna utreda att
behov av god man finns ska erforderliga handlingar bifogas anmälan
•

Anmälan om behov av god man

•

Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett för godmanskap)

•

Personbevis för den enskilde

Om överförmyndarnämnden anser att behov av god man finns ansöker
nämnden om god man hos tingsrätten. Det slutliga beslutet om att förordna
god man fattas av tingsrätten.

Referenser
Förmedlingsmedel – en hjälp då ” det krabbar till sig ”: Länsstyrelsen i Kronobergs län
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