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50 kortfrågor

Här följer nu 50 kortfrågor med fem svarsalternativ på varje fråga 
– A, B, C, D, E. Det kan vara ett eller flera rätta svarsalternativ per 
fråga. 

Lösningarna hittar du längre fram i boken, med utförliga kommen
tarer kring varje fråga. 

Poängberäkningen bygger på:

1) Hur många rätta svarsalternativ du lyckades pricka in.

2) Hur många rätta svarsalternativ du missade att pricka in.

3) Hur många felaktiga svarsalternativ du kryssade för.  

När du summerar dina poäng (varje rätt svar ger en poäng) får du 
en fingervisning om var du står kunskapsmässigt som god man eller 
förvaltare. Det här utgör förstås ingen vetenskaplig grund för din 
kompetens som god man eller förvaltare, men om du missar många 
viktiga svar kanske bör du kanske delta i fler kurser som anordnas 
av godmansföreningar eller överförmyndare.

Kompetens och erfarenhet kommer ofta med tiden i uppdraget som 
god man eller förvaltare, och ingen kan påstå sig vara fullärd eller 
veta allt om hur uppdraget ska skötas. Gör man det har man nog 
dålig självinsikt och kanske ska fundera lite över om det är lämpligt 
att ha uppdrag som god man eller förvaltare.

När du nu besvarar frågorna gäller det alltså att ha så många rätt 
som möjligt under punkt 1 och så få svar som möjligt under punkt 2 
och 3. Försök att undvika de ”slamkrypare” som gömmer sig i vissa 
svarsalternativ.

Lycka till!

PS. Om du inte vill skriva i boken kan du ladda ner formuläret utan 
kostnad från bokens webbplats (se kapitlet Om boken).
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Kortfrågor 1–50

1. När du träffar din huvudman för första gången,  
måste du ta reda på…

A Vilken bank/vilka banker huvudmannen har.

B Om huvudmannen har guldsmycken hemma som du kan förvara 
åt huvudmannen, så att de inte försvinner.

C Om huvudmannen har något större kapital hemma som skulle 
kunna försvinna om ingen känner till det.

D Om huvudmannen är med i något kyrkligt samfund.

E Om huvudmannen är med i någon fackförening.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

2. Om huvudmannen är satt under förvaltarskap, kan han  
eller hon inte…

A Rösta i kommunalval eller riksdagsval.

B Beställa begravning när modern eller fadern avlidit.

C Sitta i bostadsrättsföreningens styrelse.

D Handla på avbetalning.

E Inneha lånekort på biblioteket.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

3. Ekonomisk utredning

A Ekonomisk utredning görs varje år för att fastställa storleken på 
förbehållsbeloppet.

B Förbehållsbeloppet ligger till grund för hur mycket kommunen 
kan ta ut för vård och omsorg.

C När förbehållsbeloppet är större än de totala inkomsterna, blir 
det ett negativt avgiftsutrymme.
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D Om huvudmannen har ett sparkapital överstigande 4,5 prisbas
belopp, kan kommunen ta ut avgift för vård och omsorg trots att 
avgiftsutrymmet är negativt enligt utredning.

E Bostadstillägg och handikappersättning räknas inte med när 
förbehållsbeloppet dras från inkomsterna.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

4. Hur mycket pengar får du ha på ombudskontot som du disponerar?

A 50% av prisbasbeloppet, då allmänna priser och hyror förändras 
över tiden.

B Högst 20 000 kr, men kan vara något högre om huvudmannen 
har höga levnadskostnader.

C Ingen begränsning om du är förvaltare.

D 20 000 kr, som anses räcka till huvudmannens utgifter varje 
månad.

E Högst 20 000 kr innan årsskiftet, i samband med att du gör 
årsräkningen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

5. Årlig omprövning av förvaltarskap

A Förvaltarskap är inte för evigt, så i juridisk mening ska du en 
gång per år avgöra om orsaken till förvaltarskap fortfarande 
föreligger.

B Det krävs ett läkarintyg för fortsatt förvaltarskap.

C Förvaltarskap kan huvudmannen bara ha i högst fem år, sedan 
krävs ett nytt läkarutlåtande.

D Om huvudmannen inte går med på att ha ett förvaltarskap på 
sig, krävs ett polisgodkännande för att inte bryta mot konven
tionen om mänskliga rättigheter.

E Du kan bara bli förvaltare om du varit god man under minst tre 
år, utan anmärkningar, och har rätt utbildning för uppdraget.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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6. Huvudmannen behöver nya kläder, vad kan du göra?

A En gång i halvåret bör du följa med din huvudman och handla 
kläder.

B Du kontaktar biståndsbedömaren på kommunen och gör en 
ansökan om ledsagare som kan följa med huvudmannen och 
handla kläder.

C Det ingår inte i ditt uppdrag att följa med huvudmannen och 
handla kläder. Du kontaktar hemtjänsten som får göra detta.

D Du beställer kläder på postorder tillsammans med din huvud
man.

E Huvudmannen får extra klädpengar, och får försöka att handla 
själv.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

7. Socialbidrag – ekonomiskt bistånd

A Riksnorm är den summa som socialstyrelsen beräknar ska täcka 
kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, 
barn och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidningar, 
telefon och TVavgift.

B Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till ekonomiskt bistånd.

C Ekonomiskt bistånd kan bara ges tre månader åt gången, sedan 
måste en ny utredning göras.

D Ekonomiskt bistånd kan inte ges till person över 65 år.

E Ekonomiskt bistånd upphör och återbetalningsskyldighet blir 
aktuellt om den ekonomiska situationen förändras radikalt för 
bidragsmottagaren (t ex vinst på spel eller lotter).

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

8. Inkasso

A När en fordringsägare lämnar över indrivningen av en skuld till 
ett inkassobolag, lägger inkassobolaget på en lagstadgad avgift 
på 180 kr.

B Om skulden inte betalas inom utsatt tid, kan inkassobolaget 
utfärda en betalningsanmärkning som alla kreditinstitut kan se.

C Ett inkassobolag kan skicka flera inkassokrav om skulden inte 
regleras.
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D Inkassobolaget kan själva bestämma vilken dröjsmålsränta och 
inkassoavgift de kan ta ut.

E Inkassobolaget kan ”köpa” skulden av fordringsägaren, och driva 
in den i eget namn med högre ränta.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

9. Kronofogden

A Kronofogden är den enda instans som kan driva in obetalda 
 skulder.

B Om den skuldsatte inte har några pengar på sina bankkonton, 
kan Kronofogden komma att göra utmätning i hemmet och ta 
föremål som sedan säljs för att betala av skulden.

C När skulden hamnar hos Kronofogden, tar de ut en ansöknings
avgift på 900 kr som ska täcka deras indrivningskostnader.

D Kronofogden kan via banken, Pensionsmyndigheten, Skatte
verket osv driva in skulden där det finns utrymme.

E Existensminimum är den del som Kronofogden inte tar, och är en 
tredjedel av den skuldsattes inkomster.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

10. För att byta bank för huvudmannens räkning gäller följande:

A Du måste fråga huvudmannen om det är okej att göra det samt 
motivera bankbytet.

B Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, ska en läkare ge 
tillstånd.

C Överförmyndaren ska alltid ge tillstånd.

D Det behövs inget tillstånd om du öppnar motsvarande konton i 
den nya banken som huvudmannen haft tidigare samt inga uttag 
görs.

E Bara om det efter utredning kan anses finnas starka skäl till 
bankbyte, kan god man eller förvaltare byta bank för huvud
mannen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑



64 | 

50 kortfrågor

11. För att ta ut pengar från ett överförmyndarspärrat konto ska du…

A Fråga huvudmannen om det är okej att göra det tillsammans 
med en motivering.

B Begära tillstånd från överförmyndaren på en särskild blankett.

C Det är bara som förvaltare (ej som god man) du kan ta ut pengar 
utan särskilt tillstånd.

D Följa med huvudmannen till banken och ha tillsyn över uttaget.

E Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, kan en läkare 
intyga att uttag får göras i huvudmannens namn.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

12. Arvodet

A Arvodet är vanligtvis 10% av prisbasbeloppet vid förvaltning av 
egendom och bevaka rätt, samt 10% av prisbasbeloppet vid sörja 
för person.

B Arvodet bestäms utifrån hur mycket arbete du lagt ner för att 
hjälpa din huvudman, och beräknas efter det antal timmar som 
du redovisat.

C Du kan begära ett specificerat arvode, så avgör överförmyndaren 
om det är rimligt enligt gällande taxa utifrån din redovisning.

D Du kan bara få arvode om du begär det. Arvode betalas inte ut 
med automatik.

E Har du fler än tio uppdrag som god man eller förvaltare, mins
kas det totala arvodet med 10%.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

13. Skattedeklaration för arvodet (förenklad arbetsgivardeklaration)

A När du redovisar skattedeklaration för ditt arvode, är det viktigt 
att du också betalar in skatten och arbetsgivaravgiften på ditt 
skattekonto.

B Skattedeklarationen måste du göra inom en månad efter det att 
du fått ditt arvodesbesked.

C Skatten på ditt arvode betalar du till ditt skattekonto. Arbets
givaravgiften betalar du till huvudmannens skattekonto.
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D Skatten och arbetsgivaravgiften ska betalas in till huvudman
nens skattekonto enligt skattedeklarationen.

E Det är inget krav på att du ska göra en skattedeklaration när det 
totala arvodet understiger 25% av prisbasbeloppet, men din egen 
skatt måste du betala in till ditt skattekonto.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

14. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

A I och med att du registrerat särskild postadress hos Skatte
verket, behöver du inte registrera ditt förordnande hos Försäk
ringskassan eller Pensionsmyndigheten (de får reda på det 
ändå).

B Du ska alltid skicka en kopia av ditt förordnande till Försäk
ringskassan och i förekommande fall till Pensionsmyndigheten.

C Du behöver inte söka bostadstillägg om huvudmannen har en 
årsinkomst som överstiger 4,5 prisbasbelopp – bostadstillägg 
nekas i dessa fall.

D Du kan bara söka handikappersättning om huvudmannen har 
ett handikapp som begränsar huvudmannens livsföring.

E Du kan söka förstärkt pension om huvudmannen har låg pension 
och höga boendekostnader.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

15. Vad vet du om ”Äldre direkt”?

A Äldre direkt är en underavdelning till PRO.

B Äldre direkt finns bara i stockholmsregionen, och är en under
avdelning till kontaktcenter Stockholm.

C Äldre direkt är en länk mellan biståndshandläggaren och 
huvudmannen, som försöker lösa frågor av allmänintresse.

D Bara personer över 65 år är välkomna att ringa äldre direkt.

E Som god man eller förvaltare kan du inte ringa äldre direkt, 
utan det är förbehållet äldre personer som behöver hjälp i var
dagen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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16. Sekretess

A Huvudmannen har alltid rätt att se alla handlingar som gäller 
hans eller hennes ärende.

B Huvudmannens make eller närmast anhöriga enligt arvsord
ningen har rätt att ta del av huvudmannens ärenden.

C Som god man eller förvaltare har du inte rätt att ta del av 
huvudmannens sjukjournaler.

D Huvudman som är satt under förvaltarskap har inte rätt att ta 
del av sina bankkontoutdrag.

E Du som god man begår tjänstefel om du delger biståndshand 
läggaren huvudmannens kontoutdrag från bank eller andra 
dolda tillgångar.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

17. Sjukresor

A Är en variant av färdtjänst, där huvudmannen antingen sitter 
i rullstol eller ligger på bår.

B Kan huvudmannen bara ringa och beställa när han eller hon ska 
besöka vården, tandvården eller apotek.

C Sjukresor inkräktar inte på tilldelade färdtjänstresor.

D Färdtjänstkort måste uppvisas vid sjukresa.

E Det är bara vårdgivare som bestämmer om huvudmannen ska få 
sjukresa till och från besöket.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

18. Färdtjänst

A Biståndsbedömaren avgör behovet och beviljar färdtjänst.

B Har huvudmannen fått beviljad färdtjänst, kan huvudmannen 
resa fritt så mycket han eller hon behöver.

C Färdtjänst kostar 70 kr per resa upp till 2 200 kr/månad som är 
högkostnadsgränsen.

D Har huvudmannen färdtjänst får han eller hon åka gratis på 
kommunens bussar samt tunnelbana.

E För att få färdtjänst måste huvudmannen ha svårt att förflytta 
sig, eller ha någon synlig funktionsnedsättning.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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19. Vid försäljning av en bostadsrätt när huvudmannen ska flytta till 
ett servicehus eller demensboende, ska du…

A Kontakta anhöriga för att höra om det är någon som vill överta 
bostadsrättslägenheten (gäller endast huvudmannens barn).

B Redovisa kvitto på försäljningen till överförmyndaren, dock 
behöver inte överförmyndaren ge sitt tillstånd till försäljningen.

C Inhämta huvudmannens tillstånd att sälja lägenheten, och om 
huvudmannen inte förstår innebörden av detta, ska en nära 
anhörig ge tillstånd till detta.

D Lämna hela hanteringen till överförmyndaren som har särskild 
personal som sköter hela försäljningen i huvudmannens intresse.

E Anlita en värderingsman som värderar lägenheten och därefter 
inhämta överförmyndarens godkännande. Alla handlingar ska 
godkännas av överförmyndaren innan köpet vinner laga kraft.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

20. Om huvudmannen har flera banker, ska du…

A Avsluta alla konton i den bank som inte är huvudbanken, och 
föra över dessa pengar till huvudbanken (huvudbanken är den 
bank pension eller sjukbidrag sätts in på).

B Registrera dig som god man på samtliga banker och överförmyn
darspärra samtliga bankkonton utom det bankkonto som du 
kommer att disponera (dit pensionen betalas in).

C Ha ett ombudskonto i varje bank, men överförmyndarspärra alla 
andra konton.

D Köp säkra fondandelar för det kapital som finns i de banker som 
inte är huvudbank, och överförmyndarspärra dessa.

E Köpa statsobligationer för kapitalet i den bank som inte är 
huvudbank, dock med överförmyndarens tillstånd.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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21. Medicinsk fotvård

A När medicinsk fotvård behövs betalar Försäkringskassan halva 
avgiften.

B Medicinsk fotvård är mer omfattande än traditionell fotvård.

C Medicinsk fotvård ingår alltid i högkostnadsskyddet för sjuk
vård.

D Kostnad för medicinsk fotvård efter remiss från läkare är 100 kr.

E Medicinsk fotvård kan vara speciellt bra för diabetiker och 
reumatiker.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

22. Allmänt tandvårdsbidrag

A Alla som bor i Sverige och är över tjugo år har rätt till allmänt 
tandvårdsbidrag.

B Tandvårdsbidragets storlek beror på patientens ålder.

C Det är biståndshandläggaren i kommunen som avgör om allmänt 
tandvårdsbidrag ska utbetalas.

D Det allmänna tandvårdsbidraget gäller inte för behandling av 
tandhygienist.

E Har patienten en inkomst över 5,5 prisbasbelopp utgår inget 
tandvårdsbidrag.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

23. Tandvård i övrigt

A Kosmetisk tandvård godkänns enbart om utebliven behandling 
är till stor psykisk skada för patienten.

B För nödvändig tandvård betalar patienten högst 1 100 kr om året 
från och med första betalningen till tandläkaren.

C Nödvändig tandvård ingår inte i högkostnadsskyddet.

D Tandvård i hemmet kan medges om patienten inte kan ta sig till 
tandvårdsklinik.

E Nödvändig tandvård tillämpas bara om patienten behöver dra ut 
dåliga tänder för att få protes i stället.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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24. Högkostnadsskydd

A Nivån på högkostnadsskydd är inkomstrelaterad, dvs påverkas 
av patientens inkomst.

B Högkostnadsskyddet för medicin och läkemedel ligger på samma 
nivå som sjukvårdsbesök.

C Kostnad för vårdtid på sjukhus ingår inte i högkostnadsskyddet.

D Akutläkarbesök i bostaden räknas inte in i högkostnadsskyddet.

E Högkostnadsskyddet räknas per kalenderår.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

25. Söka fondmedel åt huvudmannen

A Kan du bara göra om huvudmannen har en inkomst understig
ande 4,5 prisbasbelopp.

B Fondmedel tilldelas normalt inte om syftet med medlen är att 
betala av på skulder.

C Du måste ha överförmyndarens tillstånd att söka fondmedel, och 
redovisa insättningskvitto för överförmyndaren om fondmedel 
utbetalats.

D Det finns många olika fonder att söka ur, men huvudmannen 
kan bara söka fondmedel utifrån dennes bakgrund. Om huvud
mannen exempelvis har arbetat inom det kommunala, går det 
bara att söka medel ur kommunala fonder.

E Godkända skäl för att tilldelas fondmedel kan vara att huvud
mannen behöver köpa en ny säng, rekreationsresa till varmare 
länder vid reumatism, mm.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑



70 | 

50 kortfrågor

26. Hur hanterar du din huvudmans bankfack?

A Du låter bankfacket vara, och noterar bara att bankfack finns 
men med okänt innehåll.

B Du tar med dig huvudmannen till banken, och ni går gemensamt 
igenom dess innehåll.

C Du kontaktar överförmyndaren, som utser en medarbetare i 
nämnden som följer med dig till banken och inventerar inne
hållet i bankfacket.

D Du kan själv inventera innehållet i bankfacket om du är förval
tare.

E Du kan tillsammans med en banktjänsteman öppna bankfacket 
och inventera innehållet, men du får inte ta med dig någonting 
ur bankfacket.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

27. Huvudmannen avlider och har inga anhöriga, vad måste du göra?

A Kontakta överförmyndaren och meddela vad som hänt, ditt 
uppdrag upphör och du ska göra en sluträkning.

B Du måste beställa begravning, och förvalta dödsboet (betala 
dödsboets räkningar).

C Kontakta kommunens boutredare och överlämna ärendet.

D Du beställer begravning, och kontaktar Kammarkollegiet 
(Allmänna arvsfonden) som tar vid.

E Du har mest kännedom om huvudmannens situation och därför 
kan du beställa begravning, betala dödsboets räkningar samt 
göra bouppteckningen (om du har tillräcklig kunskap) samt kalla 
allmänna arvsfonden till förrättningen. Ditt arvode för detta ska 
framgå av bouppteckningen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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28. Skuldsanering, vilka regler gäller?

A Skuldsanering kan bara komma ifråga om huvudmannen är 
under 65 år.

B För att få skuldsanering gäller det att visa att man gjort allt som 
går att göra för att bli skuldfri, men inte lyckats.

C Det går inte att få skuldsanering om skulderna understiger två 
prisbasbelopp.

D När man fått skuldsanering efter lång utredning, skrivs skul
derna av direkt.

E Vid skuldsanering tar det minst fem år att bli skuldfri. Under 
tiden lever den skuldsatte på existensminimum, då Kronofogden 
delbetalar fordringsägarna proportionerligt efter storleken på 
skulderna.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

29. Om huvudmannen bor i en hyresrätt som ska ombildas  
till bostadsrätt, gäller följande:

A Det är bara huvudmannen som kan bestämma om han/hon vill 
köpa bostaden eller fortsätta att hyra den av bostadsrätts
föreningen framöver.

B Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, kan huvud
mannens barn bestämma åt honom/henne.

C Överförmyndaren avgör utifrån huvudmannens ålder och 
ekonomi om köp ska godkännas.

D Du måste som god man/förvaltare räkna på om det är en god 
affär för huvudmannen, och ta beslut om köp eller inte. 

E Huvudmannen får inte köpa bostaden när han/hon har god man.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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30. Huvudmannens fickpengar

A Det är viktigt att du och huvudmannen gör en budget och 
bestämmer hur mycket huvudmannen kan få i fickpengar 
utifrån huvudmannens totala månadskostnader.

B Max 700 kr i veckan anses som fullt tillräckligt när du betalar 
alla andra räkningar inklusive matkostnader.

C När du sammanställt huvudmannens samtliga kostnader under 
månaden och lagt undan 500 kr i reserv, är det brukligt att ge 
huvudmannen resterande pengar som blir över från pensionen.

D Du kan öppna ett nytt konto i huvudmannens namn, kopplat till 
ett bankomatkort, så kan du fylla på pengar vid behov när 
huvudmannen begär detta.

E Huvudmannen kan själv ta ut pengar från sitt konto (gäller ej 
vid förvaltarskap) bara han meddelar dig så att du kan bokföra 
detta.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

31. För årsräkningen till överförmyndaren gäller följande:

A Måste numera vara utskriven i ett för ändamålet godkänt 
bokföringsprogram.

B Ska vara inskickad senast 1:a mars.

C Ska vara inskickad senast 31:e mars om du har fler än 
10  uppdrag.

D Huvudmannen måste skriva under din årsräkning, för att visa 
att han tagit del av den.

E Samtliga kvitton och fakturaunderlag måste bifogas årsräk
ningen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

32. Om huvudmannen har fonder…

A Behöver du inte göra någonting mer än att överförmyndarspärra 
fonden.

B Måste du begära tillstånd av huvudmannen att sälja fond andelar 
om marknaden går ner på ett oroväckande sätt.

C Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, kan en läkare 
skriva på ett intyg om att huvudmannen inte förstår varför du 
måste sälja av fondandelar för att rädda huvudmannens kapital.
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D Du kan sälja fondandelar i huvudmannens fond utan att ha 
överförmyndarens tillstånd, om du köper nya fondandelar i en 
annan fond till samma värde.

E Som förvaltare behövs inget tillstånd för att sälja fonder, men för 
att köpa behövs tillstånd.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

33. Skatteverket

A Skatteverket godtar enligt praxis avdrag för arvode till god man 
i huvudmannens deklaration.

B Överförmyndaren skickar kontrolluppgift på samtliga arvoden 
som du erhållit till Skatteverket.

C Skatteverket registrerar äktenskapsförord och skilsmässo
ärenden.

D Särskild postadress ska skickas in till Skatteverket.

E Som god man eller förvaltare kan du inte deklarera elektroniskt 
(via datorn) åt dina huvudmän, då de måste skriva under dekla
rationen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

34. Hemtjänsten

A Vid beslut om hemtjänst, kan huvudmannen välja mellan privat 
och kommunal hemtjänst.

B Kommunal hemtjänst är billigare för huvudmannen än privat 
hemtjänst.

C Biståndsbedömaren avgör hur mycket hemtjänsttid som beviljas 
för huvudmannen efter utredning.

D Hemtjänst kan bara ges i begränsad omfattning under lördagar, 
söndagar och helgdagar.

E Hemtjänst kan efter beslut göra insatser under nätterna.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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35. LSS-lagen

A LSS står för ”stöd och service för samtliga funktions hindrade”.

B LSS är en rättighetslag, och är en garant för goda levnadsvillkor.

C LSSrättigheten upphör när man fyllt 65 år.

D Högkostnadsskyddet för LSSinsatser ligger på 1 850 kr/mån.

E En genomförandeplan måste göras för att huvudmannen ska få 
rätt LSSinsats.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

36. Mer att tänka på vid upprättande av årsräkning

A Har huvudmannen fått en aktieutdelning ska den tas upp under 
inkomster i årsräkningen.

B Omprövning av förvaltarskap ska alltid göras av en läkare.

C Har huvudmannen fått utdelning på sina fonder, ska utdel
ningen tas upp under inkomster i årsräkningen.

D Besked om restskatt eller kvarskatt behöver inte skickas med 
årsräkningen, de uppgifterna får överförmyndaren direkt av 
skatteverket.

E Alla årsräkningar ska vara inlämnade senast 1:a mars, även om 
alla årsbesked från fonder och kapitalförsäkringar inte kommit 
gode mannen till del.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

37. Arvslott, laglott vad är det för skillnad?

A Arvslott är det totala arvet, laglott är den enskildes del av arvet.

B Laglotten är 50% av arvslotten.

C Arvslott kan bara tillfalla bröstarvingar, laglott till efter
arvingar.

D Laglott är när lösöret fördelas (lottas ut), arvslott är hela arvet 
inklusive pengar på banken.

E Arvslott är det som tillfaller dödsbodelägarna, medan laglott 
tillfaller utomstående enligt testamente (en bestämd sak eller en 
viss summa pengar).

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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38. Pension från annat land – levnadsintyg

A Pensionsutbetalaren i det land huvudmannen kommer från, 
kräver vanligtvis ett levnadsintyg varje år på att huvudmannen 
lever.

B Svenska pensionsmyndigheten meddelar den utländska pen
sionsmyndigheten när huvudmannen avlider.

C Som god man kan du via landets ambassad intyga att din 
huvudman fortfarande lever. Ta med en kopia på ditt förord
nande.

D Pensionsmyndigheten har särskilda intygsblanketter på engelska 
för levnadsintyg.

E Skatteverket kan skriva ut personbevis på engelska, där det 
framgår att huvudmannen fortfarande lever.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

39. Bilersättning

A Bilersättning kan bara tas ut om inga allmänna färdmedel finns 
att tillgå.

B Ersättning för bilresor följer den statliga nivån.

C Om du har höga omkostnader för din bil, kan du åberopa 
GDSGD metoden, som innebär ersättning med 2,80 kr/km 
(skattepliktigt).

D Tidsvinsten med att använda egen bil måste vara betydande mot 
att använda allmänna kommunikationsmedel, för att bilersätt
ning ska kunna tas ut.

E Överförmyndaren måste godkänna bilersättningen innan du 
kan ta ut den.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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40. Trygghetslarm

A Är en tilläggsförsäkring för funktionsnedsatta i hemförsäkringen.

B Är ett brandlarm kopplat till larmcentral.

C Biståndsbedömaren avgör om huvudmannen ska få ett trygg
hetslarm.

D Huvudmannen måste vid larm ringa ett särskilt larmnummer.

E Trygghetslarm får endast anslutas till det fasta telefonnätet.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

41. Personlig assistans

A Ges bara till personer med grava och varaktiga funktionshinder.

B Biståndshandläggaren avgör hur många assistanstimmar 
huvudmannen kan få utifrån dennes behov.

C Kommunen tar assistanskostnader upp till 20 timmar i veckan. 
Om behovet är mer än 20 timmar i veckan, betalar Försäkrings
kassan assistansersättningen för de timmar som överstiger de 
20 timmar som kommunen betalar.

D För att få assistans krävs LSS tillhörighet och att huvudman
nen har stora problem med att klara av vardagliga sysslor.

E Högkostnadsskyddet för personlig assistans är 1 800 kr/mån.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

42. Överförmyndare

A Överförmyndaren väljs av kommunalfullmäktige för en fyraårs
period åt gången.

B Överförmyndarens främsta uppgift är att säkerställa att gamla 
och sjuka människor får all den hjälp de behöver.

C Överförmyndaren är ytterst ansvarig för att gode mannen eller 
förvaltaren gör det som de är tillsatta att göra för huvudmannen.

D Det är överförmyndarens ansvar att en god man eller förvaltare 
tillsätts senast tre månader efter ansökan.

E Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet som övervakar gode 
män och förvaltares uppdrag. Överförmyndaren kontrolleras i 
sin tur av länsstyrelsen.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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43. Socialjouren och trygghetsjouren

A Socialjouren och trygghetsjouren är samma sak med den enda 
skillnaden att socialjouren är öppen under kontorstid medan 
trygghetsjouren är öppen under kvällar, nätter och helger.

B Socialjouren bedriver uppsökande verksamhet, medan trygghets
jouren enbart rycker ut på larm.

C Trygghetsjouren vänder sig bara till personer över 65 år.

D Socialjouren och trygghetsjouren tar betalt efter särskild taxa 
för sina utryckningar.

E Högkostnadsskyddet för trygghetsjouren ligger på 1 600 kr/
månad.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

44. Bouppteckning

A Om det finns ett testamente, ska det delges alla dödsbodelägare 
senast i samband med bouppteckningsförrättningen.

B Om din huvudman har förståndsbegränsningar, och inte kan ta 
in information, ska han eller hon inte kallas till förrättningen.

C Förrättningsman är den som gör bouppteckningen.

D Bouppgivare måste alltid vara släkting eller arvsberättigad till 
den avlidna.

E En förrättningsman ska alltid förvalta dödsboet, och betala 
dödsboets räkningar med den avlidnes pengar.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

45. Testamente

A En legatarie som ärver något ur dödsboet enligt testamente, är 
inte dödsbodelägare.

B Har ingen klandrat testamentet inom sex månader vinner 
testamentet laga kraft efter denna tid.

C Det går att testamentera bort särkullbarns laglott.

D Testator är den person som kontrollerar testamentets riktighet.

E Ett testamente måste alltid godkännas av samtliga dödsbode
lägare innan det vinner laga kraft.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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46. Bevaka huvudmans rätt i ett dödsbo

A När en avliden släktings arv ska fördelas, ska du kontrollera att 
alla arvsberättigade finns med i bouppteckningen inklusive din 
huvudman, och att alla får lika mycket av arvet.

B Om en bouppteckning ska göras efter en avliden släkting till 
huvudmannen, ska du kontrollera att huvudmannen blivit kallad 
till förrättningen.

C Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, ska du ikläda 
dig huvudmannens roll, och representera honom/henne vid 
bouppteckningen.

D Du måste alltid meddela överförmyndaren när en nära släkting 
till din huvudman har gått bort.

E Om din huvudman räknas som ett särkullbarn, kan han eller 
hon inte räkna med något arv överhuvudtaget.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

47. Huvudmannens far avlider, huvudmannen är enda barnet, och 
f öräldrarna är skilda sedan lång tid tillbaka. Modern lever och har en 
son i sitt andra äktenskap (huvudmannens halvbror). Vad gör du?

A Du hjälper din huvudman med att beställa begravning och att se 
till att bouppteckning görs eftersom din huvudman är enda 
dödsbodelägare.

B Huvudmannens halvbror ärver 25% som sin laglott, eftersom de 
har samma moder.

C Som god man får du inte agera i huvudmannens dödsbo, utan det 
ska en begravningsbyrå sköta om.

D Du kan vända dig till överförmyndaren och få hjälp med boupp
teckningen när det blir dags att göra den.

E Som god man åt din huvudman får du inte betala dödsboets 
räkningar, eftersom du inte varit god man åt den avlidne.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑
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48. Bröstarvinge, vad är det?

A Barn till den avlidnes maka, men inte till den avlidne.

B Barn till den avlidne.

C Barnbarn till den avlidne.

D Adopterat barn till den avlidne.

E Utomäktenskapligt barn till den avlidne.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

49. Mer om testamente

A En person som är satt under förvaltarskap får inte upprätta 
testamente.

B Om värdet på det som ska testamenteras bort överstiger en 
miljon kr, ska testamentet registreras hos Tingsrätten för att 
vinna laga kraft.

C Fadern till två söner har avlidit och efterlämnat en miljon kr som 
enligt hans testamente ska fördelas att son A får 750 000 kr och 
son B får 250 000 kr. Detta kan han göra enligt lagen.

D I ett testamente har den avlidne skrivit ”min högsta önskan är 
att min bror får båten” i stället för ”min bror ska ha båten”. 
Barnet till den avlidne kan då frångå denna önskan på grund av 
den vaga formuleringen.

E Ett testamente som inte är bevittnat av två personer är alltid 
ogiltigt oavsett innehållet.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑

50. Huvudmannens försäkringar, vad du behöver tänka på…

A Att huvudmannen har rätt hemförsäkring utifrån värdet på 
bostaden och inventarier.

B Att huvudmannen har en ”drulleförsäkring” som täcker skador 
på allmän egendom.

C Att huvudmannen har rätt livförsäkring kopplat till huvudman
nens ålder.

D Att du varje år tar in nya offerter på hemförsäkring, så att 
huvudmannen alltid har den billigaste försäkringen.

E Om huvudmannen inte vill ha en hemförsäkring, kan du inte 
tvinga huvudmannen att teckna en.

A ❑ B ❑ C ❑ D ❑ E ❑


