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från Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen

Polisen informerar

Hjälp att hitta rätt
vill ha information genom ett samtal, så
skriv eller ring till oss och berätta detta,
så hör vi av oss per telefon.
Det som för många sannolikt fortfarande är mest intressant är nog vad som händer på plats i Thailand. Vi kommer därför
fortlöpande att ägna det särskild uppmärksamhet.
Därutöver kommer vi i varje utgåva att
redovisa de mest aktuella frågorna som vi
fångat upp i våra kontakter med drabbade.
Denna gång gäller det vikten av att ”god
man” utses, efterlevandepension samt
polisens varningar för människor som försöker utnyttja situationen för brott och
bedrägerier.
Du är mycket välkommen att höra av dig
till rådgivningspanelen med synpunkter på
informationsbladet. Inte minst om du
anser att vissa frågor bör belysas särskilt.
Vänligen
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Det här informationsbladet innehåller
aktuell information från Rådet för stöd och
samordning efter flodvågskatastrofen. Det
är i första hand skrivet för dig som drabbats
av katastrofen.
Rådet inrättades av regeringen i mitten
av januari. En av våra viktigaste uppgifter
är att hjälpa dig som så önskar och behöver,
att hitta rätt i byråkratin och att hantera
olika svårigheter som du möter. Kontakta
vår rådgivningspanel så får du den hjälpen
(se uppgifter på baksidan).
En annan uppgift är att bevaka att olika
regler och lagar inte gör det svårare för
drabbade att klara efterverkningarna av
katastrofen.
Idag finns mycket information att hämta
i media och från myndigheter, hjälporganisationer och andra. I våra kontakter med
drabbade har många dock framfört önskemål om att inte alltid själv behöva söka
information.
Därför ger vi nu ut detta informationsblad, som du kan prenumerera på, antingen
som e-brev eller per post. Till en början
utkommer det varannan vecka och vid
särskilda tillfällen.
Om du eller någon i din närhet helst

Polisen vill göra anhöriga uppmärksamma
på att kriminella personer nu försöker
utnyttja situationen för brott och bedrägerier. Falska fakturor adresserade till saknade personer och inköp i saknade personers
namn har redan upptäckts.
Enligt polisen har saknade personers identitet använts vid t ex bilaffärer och affärer via
internet. Dessutom skaffas kontokort i
andras namn. Falska fakturor för ”beställda” varor och tjänster har skickats till saknade personer. Polisen uppmanar därför
anhöriga att vara observanta på fakturor
som kommer i den saknades namn. Var
också uppmärksam på konstiga telefonsamtal, e-post och vanlig post till saknade.
Vidare har e-post – s k Nigeriabrev –
skickats direkt till anhöriga med uppgifter
om att namngivna personer finns på ett sjukhus i Togo dit de har anlänt med lastbåt från
Thailand. Brevskrivaren begär pengar men
detta är ett rent bedrägeri. Inga svenskar har
skeppats till Togo och tagits in på sjukhus
där.
Rikskriminalpolisens analysrotel undersöker brotten och uppmanar anhöriga att
höra av sig så snart det finns frågetecken
eller funderingar kring dessa frågor. Kontakta
Niklas Oxeltoft på telefon 08-401 46 75 eller
skicka e-post till analysreg@rkp.police.se

Kerstin Wigzell
Ordförande i Rådet
www.polisen.se

Kontakta Försäkringskassan snarast
Försäkringskassan informerar
För att få full ersättning måste makar till
saknade eller avlidna personer senast den
31 mars ansöka hos Försäkringskassan om
efterlevandepension. Detsamma gäller sammanboende med barn. Det gäller även om
den saknade inte har dödförklarats. Lämnas
ansökan i april går man miste om en månads
ersättning, lämnas den i maj handlar det om
två månader, och så vidare.
Barn till personer som är saknade eller avlidna kan få barnpension och efterlevandestöd.
Här räcker det emellertid med att lämna
ansökan inom två år för att få full ersättning
för tiden från 26 december 2004.

Kontakta Försäkringskassan för mer information om efterlevandepension och andra
förmåner som kan vara aktuella för anhöriga
till saknade eller avlidna personer efter flodvågskatastrofen. I de fall flera familjemedlemmar behöver hjälp från Försäkringskassan
utses en handläggare för att hjälpa hela
familjen.
Ansökningsblanketten för efterlevandepension finns hos Försäkringskassan. Till denna
ansökan ska man bifoga ”Dödsfallsintyg och
släktutredning” från Skatteverket. Eftersom
många är saknade kan det vara svårt att
ordna detta intyg från Skatteverket. I stället
kan maken eller makan antingen på blanketten eller på ett särskilt papper på heder och

samvete styrka att den saknade personen
varit i området under naturkatastrofen. Glöm
inte att skriva den saknades namn och
personnummer samt var den saknade befann
sig och från vilket datum han eller hon saknas.
För barn under 18 år får en förmyndare,
god man eller förvaltare lämna förklaringen
och underteckna ansökan.
När efterlevandepension eller efterlevandestöd beviljas drar Försäkringskassan samtidigt in andra ersättningar som den saknade
eller avlidne haft i form av t ex ålderspension,
sjukersättning, bostadstillägg eller livränta.

www.forsakringskassan.se

Generalkonsulatet erbjuder stöd för anhöriga
Generalkonsulatet organiserar och samordnar stöd till anhöriga och drabbade
på plats. En speciell stödgrupp med
medarbetare från Röda Korset, Svenska
kyrkan och Räddningsverket hjälper till
med besök och svarar på dina frågor.

– Vår viktigaste uppgift är att vara ett stöd
för anhöriga och visa närvaro och tillgänglighet, säger Göran Tesfai Skoglund från
Svenska kyrkan.
Anhörigstödsgruppens arbete följer de
anhörigas behov och önskemål. Ofta
handlar det om att tillsammans med personal från gruppen följa med till katastrofplatsen. De flesta resor går till området runt Khao Lak där flest saknade och
döda svenskar rapporterats. Många vill se
hur platsen ser ut och vill veta mer om
händelseförloppet när vågen kom och hur
räddningsarbetet har bedrivits där. På
plats kan även präster eller rödakorsare
hjälpa till med en minnesceremoni.
Vill du ha ett enskilt samtal med någon
i anhörigstödsgruppen så får du det.
Gruppen hjälper dig även exempelvis
Räddningsverket informerar

Rutiner stärks
vid hemtransporter
I samband med en hemtransport den 25 februari skedde en förväxling av avlidna. Förväxlingen upptäcktes vid den slutliga identifieringen vid Ärna flygplats i Uppsala.
– Något som är viktigt att poängtera är att identifieringen som görs i Thailand är hundraprocentigt säker. Förväxlingen uppstod i samband med
hemsändningen. Något som också uppdagades
vid den slutliga identifieringen på Ärna, säger
Kjell Larsson, Räddningsverkets chef för
Operativa avdelningen.
– Det är mycket olyckligt att förväxlingen
inträffade. Vi har nu skärpt våra rutiner ytterligare vid hemsändningarna, fortsätter Kjell Larsson.
Räddningsverket har förstärkt sin insats i Phuket med en koordinator för hemsändningarna av
avlidna. Dessutom har ett antal extra kontroller
införts.

www.raddningsverket.se

om du vill ställa frågor till polisen.
Så gott som dagligen kommer anhöriga
till saknade och omkomna efter flodvågskatastrofen till anhörigstödsgruppen. Att
gruppen gör en viktig insats vittnar många
anhöriga om. Antalen besök ökar därför.
– Stödet till anhöriga kommer att finnas
kvar så länge som vi ser ett behov. Röda
Korset och Svenska kyrkan planerar att
etablera en mötesplats i Karon Beach för
att finnas nära de som vill ha vårat stöd,
säger Michael Coyet, samordnare för
Röda Korset i Phuket.
Ceremoni innan hemtransport
Varje gång en omkommen svensk ska sändas hem anordnar anhörigstödsgruppen
en ceremoni som leds av en präst från
Svenska kyrkan. Anhöriga är mer än välkomna att delta i ceremonin. Om anhöriga är närvarande och önskar en personlig
ceremoni så ordnas en sådan.
Vill du komma i kontakt med anhörigstödsgruppen kan du ringa 08-500 910 01
kontorstid eller +66 69 07 51 (jourtelefon
i Thailand).

Mikael Coyet, samordnare för Röda Korset,
framhåller att stödet till anhöriga kommer att
finnas kvar så länge som det finns ett behov.

Anhöriggruppen håller under Generalkonsulatets ledning dagliga informationsmöten på Pearl Village Hotel.
– Ett sätt att förbereda sig för resan till
Thailand är att vara med i någon av Röda
Korset eller Svenska kyrkans samtalsgrupper i Sverige, säger Michael Coyet.

Phuket

God man kan behövas trots
ändrade regler för dödförklaring
I regeringens proposition 2004/05:88
finns förslag om en ny lag om dödförklaring. Reglerna föreslås gälla från
den 1 april 2005.

Förslaget syftar till att förenkla och förbättra möjligheterna att få ett beslut om
dödförklaring av personer som är försvunna och som befaras ha omkommit.
I lagförslaget finns en särskild regel för
fall av försvinnanden i samband med en
naturkatastrof eller stor olycka eller
under liknande omständigheter. För att
den särskilda katastrofregeln skall kunna
tillämpas skall det även finns en mycket
hög grad av sannolikhet för att den försvunne är död.
Dödförklaring är ändå en process som
tar tid. Det kommer troligen också att
finnas ett antal fall som inte kan avgöras

med stöd av de nya katastrofreglerna.
Den som behöver hjälp med att reda
upp och förvalta ekonomin för en saknad
anhörig bör därför inte vänta med att få
en god man förordnad.
Rådet
innebär för
det att
Förordnas en god man
en annan person, en anhörig
annan
stödeller
och
lämplig person, tar hand om ekonomin,
samordning
sköter kontakterna medefter
myndigheterna
flodvågskatastrofen
och har rätt att handla i den saknades
ställe. Det kan också ge lite andrum och
skapa utrymme för praktiska lösningar,
Rådet för
som exempelvis att styra om den saknastödtilloch
des post till den som utsetts
god man.
samordning
Frågor om förordande av god man
efter iflodvågskatastrofen
sköts av överförmyndaren
den saknades
hemkommun.

Rådet för
stöd och
efter flodvågskatastrofen
samordning
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