Markaryds kommun

Gemensamma överförmyndarnämnden
Plats och tid

KALLELSE

Sammanträdesrum Ljungbergsalen (CIL), Olofsgatan 9, Ljungby
torsdagen den 4 juni 2020, klockan 8.30-11.30
Vid förhinder vänligen kontakta själv berörd ersättare.
Om du vill delta på distans, meddela detta till Sofia Olsson
sofia.olsson@ljungby.se

Ärenden

1. Fastställande av dagordning.
2. Information om de professionella gode männens arbete. – Petra
Karlsson
3. Information om aktuella ärenden.
4. Ekonomisk prognos. – Gabriella Olofsson
5. Omfördelning av medel 2021.
6. Diskussion om arvode, regler och handbok för gode män och förvaltare.
7. Ordförandebeslut i brådskande ärenden och ändring av
delegationsordning.
8. Uppföljning av mål.
9. Redovisning av rekryteringsåtgärder 2020.
10. Redovisning av statistik (publiceras efter den 1 juni).
11. Anmälan av domar och beslut.
12. Anmälan av klagomålsärenden.
13. Informationsärenden: 1. Redovisning till Länsstyrelsen inför inspektion
av granskningsår 2019, 2. Revidering av reglementet för gemensamma
överförmyndarnämnden,
14. Övriga frågor.

Ordförande Cecilia Löf (M)
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BESLUT

LJUNGBY
KOMMUN

2020-05-15

Gemensamma öve,förmyndarnämnden
Eva Andersson
Tel. 0372-78 91 87
eva. andersson@ljungby.se

Gemensamma
överförmyndarnämnden
Ljungby kommun

Ansökan om uttagstillstånd
Förmyndare: Johansson Daniella, f 860102-2729
Johansson Nicklas, f 851209-1995
Underårig: Johannisson Neo, f 110701-5198
Förslag till beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att Johannisson Neo beviljas
uttagstillstånd för inköp till ett sinnesrum med 90 000 kronor.
Saken:
Ansökan om uttagstillstånd för minderårig.
Bakgrund:
Underlag har inkommit till Gemensamma överförmyndarnämnden den 10 mars
2020 från Länsförsäkring Kronoberg. De redovisar att 189 200 kronor är
insatta på ett överförmyndarspärrat konto.
Den 25 mars 2020 inkommer en ansökan om uttagstillstånd från spärrat konto.
Daniella och Nicklas Johansson ansöker om ett uttag på 90 000 kronor för att
skapa ett sinnesrum till sin son, Neo Johannisson.
Neo Johannissons föräldrar har bifogat ett brev till överförmyndarnämnden om
vikten av att skapa ett sinnesrum. Följande information har lämnats i brevet:
Neo har Adhd och autism. Till och från mår han mycket dåligt och pratar
mycket om att han vill dö. Det har varit väldigt tufft för oss föräldrar att
hantera detta. Han har även ätstörningar/bulimi vilket naturligtvis medför en
massa lidande och ångest för Neo. Vi försöker hjälpa så mycket vi kan i detta
såklart. Vi har kontakt med BUP och habiliteringen. Men med tanke på
rådande Coronakris ligger mycket vilande just nu och mycket faller på oss
föräldrar. Vi har blivit erbjuden korttidsboende för Neo men han vill inte bli
lämnad och vi kan inte lämna bort vårt barn. Det gör för ont. Vi fick tips om att
skapa ett eget sinnesrum till honom då han gillade det som fanns på
korttidsboendet när han var där och hälsade på. Våra kontakter på
habiliteringen tror det kan hjälpa både honom och oss i vardagen om han har
ett ställe med saker som lugnar och är behagliga. Vi har inte möjlighet att på
egen hand bekosta ett stort sinnesrum men kanske skulle vi kunna skapa en oas
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i Neos rum med saker han mår bra av. Pengarna från Neos försäkring skulle
kunna hjälpa Neo nu att få lite mer sinnesro. Kanske skulle det spara mycket
psykiskt lidande för honom. Vi skulle vilja ge honom en särskild säng för att
hjälpa honom att somna och sova mindre oroligt. Vi har även fått lite hjälp med
saker som har en god effekt på välmående för dessa bam. Jag bifogar bilder
och priser på dem. Neo mår bra av ljud och ljus i behagliga former och det är
det vi siktat in oss på. Vi har också valt saker som han kan använda i många år
och även som ung vuxen. Neo kan inte läsa, skriva och räkna i dagsläget. Jag
som lärare har mycket material som jag försöker arbeta med. Tillsammans med
Neos skola arbetar vi för att hitta passande material. Det är inte det lättaste då
Neo inte tycker om papper. Vi har köpt en särskild Ipad till honom men den
fyller bara vissa delar och har än så länge inte hjälpt honom att uppfylla kraven
för läsning och skrivning. Vi skulle vilja införskaffa en lite bättre dator till
honom som han även kan spela spel på. Något roligt måste man ju ha ibland
också. Han önskar sig en särskild dator som efter de experter vi talat med ska
vara en bra och hållbar dator. Jag bifogar även bild på den. Nu är ju inte
huvudtanken att han ska spela roliga datorspel utan del (roliga förvisso ändå)
lärospel vi hittat tillsammans med skolan. Jag är medveten om att allt jag
bifogar kostar mer än de 90 000 kronor vi skulle vilja ta ut, men vi försöker
skjuta till resten själva. Neo kan ju komma att behöva/vilja ha andra
hjälpmedel när han blir äldre.
Följande inköp är aktuella:
Musiksäng, c:a 37 000 kronor för avkoppling och lättare att somna
Avkopplande ljus stenar, c:a 2 500 kronor
Bubbelrör inklusive fäste, c:a 22 000 kronor
Vilodyna, c:a 4 000 kronor
Fiberoptik och fästplatta samt kontakt, c:a 11 000 kronor
Lugnande sittpuff med inbyggd musik, c:a 12 000 kronor
Manetlampa, c:a 1 000 kronor
Dator, c:a 13 995 kronor
Med beaktande av bamperspektivet har det inte varit aktuellt att höra Neo
Johannisson med hänsyn till hans funktionshinder.
Samtal med Daniella Johansson den 15 maj 2020. Situationen är oförändrad
och hon berättar att Neo har mycket dödstankar. Ett sinnesrum skulle skapa ett
lugn och en trygghet i hans liv. Han pratar själv mycket om att få inreda ett
sinnesrum.

2020-05-15

Beslut:
Överförmyndarnämndens sammantagna bedömning är att Neo Johannisson
bedöms ha stor nytta av ett sinnesrum både nu och i framtiden med hänsyn till
hans funktionshinder. Det har framkommit i utredningen att han inte kan vistas
på barnkorttids men har på besök där visat att han mår bra av ett sinnesrum. Ett
sinnesrum i hemmet har även rekommenderats av habiliteringen som ett bra
alternativ. Gemensamma överförmyndarnämnden beviljar om uttagstillstånd
med 90 000 kronor.

Eva Andersson
Överformyndarhandläggare
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GÖFN2020/0008.041
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavd
Gabriella Olofsson
gabriella. olofsson@ljungby.se

Gemensam överförmyndarnämnd

Månadsrapport april 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Gemensam överförmyndarnämnd beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Gemensam överförmyndarnämnd redovisar en prognostiserad kostnad på 8 276 tkr för
helår 2020. Det innebär en lägre kostnad motsvarande 220 tkr jämfört mot budget.
Prognosen är baserad på förra årets kostnadsutveckling. Det ger en beräknad avvikelse
mot budget med 220 tkr vad gäller arvodeskostnader till gode män. Övriga kostnaden
visar på ett litet underskott jämfört mot budget på -10 tkr. Där redovisas bland annat
kostnaderna för de professionella gode männen med en beräknad kostnad enligt budget.
Arvodeskostnadema för gode män kopplat mot ensamkommande ungdomar
prognostiseras att kosta 80 tkr mer än budgeterat. Vad gäller personalkostnader för
överförmyndarhandläggarna så visar även det på ett litet överskott jämfört med budget
med det vi vet idag. Det beräknade överskottet på 90 tkr är till största del kopplat mot de
150 tkr som budgeterades för timanställd.

Verksamhet

Konto

Budget
2020

Budget
jan-apr

Utfall
jan-apr

Diff
jan-apr

833

1 089

2 279

220

2 666

-10
210

Prognos Avvikelse
2020
helår

Överförmyndare

Arvodeskostnader

2 499

Överförmyndare

Övriga kostnader

2 656

885

408

-256
477

5 156

1 718

1 497

222

4 946

Överförmyndare ensamk Personalkostnader

231

77

167

-90

311

-80

De/summa

231

77
986

167

-90

311

-80

862

125

2 869

71

-21

150

90
0

De/summa

Överförmynd adm

Personalkostnader

Överförmynd adm

övriga kostnader

2 959

so

150

De/summa

3 110

1 036

933

104

3 020

90

Summa

8496

2832

2 597

235

8 276

220

I enlighet med Överenskommelse om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i
Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner faktureras deltagande kommuner sin andel
av budgeterad kostnad kvartalsvis i efterskott. Över- eller underskott i jämförelse med
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budget för ett verksamhetsår regleras efter årets slut efter respektive kommuns
ärendemängd. Om det prognostiserade överskottet kvarstå innebär det att de 219 tiafördelas mellan kommunerna efter deras ärendemängd under året. I budget är
ärendemängden fördelad 20 % Markaryd, 20 % Älmhult och 60 % Ljungby. Om
fördelningen kvarstår innebär det att Markaryd och Älmhults kostnad för gemensam
överförmyndamämnd blir 1 655 tkr per kommun för år 2020, dvs 44 tkr lägre än det
budgeterade 1 699 tkr. För Ljungby kommuns del innebär prognosen en förväntad
kostnad på 4 966 tkr, 132 tkr lägre än budgeterat.

Kanslichef Katrin Nilsson

Controller Gabriella Olofsson
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Sammanträdesprotokoll
2020-02-27

Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 4

GÖFN2020/0006

040

Begäran om budget för 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att äska medel för 2021 med
totalt ytterligare 2 011 328 kr att fördelas på Ljungby, Markaryd och Älmhult i
enlighet med vad som närmare framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen 2020-0227.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 februari 2020 att nämnden
har behov av tillförsel av medel för att kunna klara sin verksamhet, vilket
framgår i verksamhetsberättelsen för 2020.
På grund av ökad ärendetillströmning, stora variationer i
handläggningsuppdraget, en ökad förväntning från tillsynsmyndigheter
ifråga om att öka den kommunala tillsynen av ställföreträdare, en förändrad
omvärld och mångårig brist på resurser för verkställighet mm, behöver
nämnden få tillskott för att jämna ut nivåerna. Kraven som kommer att
ställas på nämnden och dess handläggare kommer vara mycket lik de krav
som har ställts de senaste 10 åren på socialnämndens handläggare. Behoven
är belysta i verksamhetsberättelsen.
Syftet med att inrätta en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor har
varit att säkerställa att kompetens och resurser finns att tillgå för att kunna
upprätthålla denna lagstadgade och obligatoriska verksamhet i samtliga
kommuner. I tider när samhället förändras är det också viktigt att se till att
garantera att de som inte redan idag har tillgång till socialt stöd eller
hjälpinsatser faktiskt kan få det som de är berättigade till.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 21 februari 2020 att gemensamma
överförmyndarnämnden äskar medel för 2021 med ytterligare 2 333 000 kr och i
enlighet med vad som närmare framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen.

Sammanträdesprotokoll
LJUNGBY
KOMMUN
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Älmhults
kommun

H

Gemensamma Överförmyndarnämnden

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27
Bilaga 1. Ekonomisk beräkning av behov inför budgetår 2021.
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2019 (se beskrivning av nämndens situation)
Beslutsordning

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt kommunledningsförvaltningens
förslag och finner att de gör så.

Skickas till

Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes

TJANSTESKRIVELSE
2020-02-27

LJUNGBY
KOMMUN

Gemensam
Överförmyndarnämnd
Ljungby-Markaryd-Älmhult

Kommunledningsförvaltningen
*Förvalto. chef/avd. chef
Katrin Nilsson
0372-789194
Katrin. Nilsson@ljungby.se

Ank.

2020 -02- 2 7

Dnr. GÖFAJ SO20/qOOC.OVQ

Äskande om medel för Gemensamma
överförmyndarverksamheten Ljungby, Markaryd och
Älmhult för år 2021.
Gemensamma överförmyndamämnden föreslås besluta
-

att äska medel utöver innevarande budget för 2020 med totalt ytterligare
2 011 328 kr att fördelas på Ljungby, Markaryd och Älmhult i enlighet med
bilaga till tjänsteskrivelsen.

Bakgrund
Gemensamma överförmyndamämndens verksamhet är en obligatorisk verksamhet vars
uppdrag är att utöva tillsyn och att tillgodose kommuninvånarnas behov av
ställföreträdare. Syftet med att skapa den gemensamma nämnden var att skapa
förutsättningar för att upprätthålla kontinuitet och rättssäkerhet för nämndens
verksamhet.
Verksamheten har utfört tillsyn i enlighet med lagstiftarens krav, men har inte uppfyllt
lagstiftarens krav vad gäller att tillgodose behovet av ställföreträdare. Närmare
beskrivning av hur verksamheten bedrivits under 2019 framgår av bifogad
verksamhetsberättelse för år 2019. Ekonomisk beräkning av behoven har gjorts och
framgår även den av bilaga till tjänsteskrivelsen.
Redogörelse för behov
Verksamhetssystem
Av verksamhetsberättelsen för år 2021 framgår att personalsituationen är ansträngd och
att detta delvis beror på att överförmyndarenheten har ett föråldrat verksamhetssystem.
Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för en effektivare handläggningsprocess
genom att införa ett nytt. Kostnadsförslag har inhämtats från olika företag och baserat
på dessa har en uppskattning gällande kostnad beräknats. En noggrann prövning
kommer ske gällande de olika alternativ som står till buds. Enligt det förslag som
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kostnadsberäkningen bygger på avropas verksamhetssystem utifrån en redan gjord
upphandling. Men andra alternativ kan bli aktuella beroende på hur väl de svarar mot
verksamhetens behov och beroende på kostnad.
Professionella gode män
En nödvändig förutsättning för att kunna bedriva en rättssäker och lagenlig verksamhet
är att det finns lämpliga ställföreträdare att tillgå för att möjliggöra verkställighet av de
beslut som fattas inom ramen för nämndens uppdrag.
Av bifogad verksamhetsberättelse framgår att verksamheten under många år dragits
med svårigheter att verkställa de beslut som fattas.
Det finns en kö idag av ärenden där den enskilde tillhör den svåraste gruppen, vars
behov kan tillgodoses genom befintliga professionella gode män. Det innebär dock att
det för nytillkommande ärenden inte finns verkställighet alls under 2020. Med den
ökningstakt som finns idag innebär det att minst en professionell god man behöver
tillsättas för att svara mot uppkommen kö 2020. Nämnden har även en grupp i nivån
därunder, som redan idag uppgår till ett trettiotal personer. Deras behov kan delvis
tillgodoses genom ryrekrytering av lekmän. Andra är i behov av professionell god man
inititialt.
Under år 2019 har verksamheten lyckats bryta trenden vad gäller nyrekryteringar och
antalet personer som anmält intresse för att ta uppdrag som god man och förvaltare
uppgick vid slutet av året till 30 stycken. Dessa ställföreträdare tillgodoser flera
kommuninvånares behov, men inte vad gäller de personer vars svårigheter är särskilt
komplicerade.
Tillsätts två professionella gode män 2021 kommer de inte att kunna ta sig an den
uppkomna kön omedelbart. Det krävs introduktion och ärendena ges ett par i taget då
arbetsinsatsen initialt är stor.
För att nå nämndens mål vad gäller att skapa förutsättningar för att förhindra att
enskilda medborgare lider rättsförluster och att arbetet bedrivs i enlighet med gällande
lagstiftning är det ytterst angeläget att verksamheten tillförs medel för tillgodose
behovet av professionella ställföreträdare för år 2021.1 och med att de professionella
gode männen ökar i antal finns behov av att en av dem far rollen som samordnare.
Både verksamhetssystem och tillgång till verkställighet kommer att innebära en
avlastning för handläggarna i deras arbete.

Utbildningsinsatser
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har det senaste året ökat sitt utbud av
information och utbildningsinsatser. Personalen vid överförmyndarenheten är i stort
behov av att få tillgång till kunskap för att lösa de frågor som uppstår inom ramen för
såväl handläggning som granskning. Extra medel för utbildning begärs därför.

Katrin Nilsson
Kanslichef

Gemensam överförmyndarnämnd år 2021
De totala kostnaderna för Gemensamma överförmyndarnämnden slutredovisades med 8 253
tkr för år 2019. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna enligt kostnadsfördelning i
överenskommelsen om samverkan.
Budgeterade kostnader för år 2020 är 8 496 tkr, med en beräknad kostnadsfördelning enligt
nedan.
Budget 2020
Ljungby

6 0%

5 098 tkr

Älmhult

20%

16 99 tkr

Markaryd

20%

16 99 tkr
8496 tkr

Totalt kostnad

Inför budget 2021 äskar Gemensamma överförmyndarnämnden följande:

Prio

Ljungby Markaryd

Älmhult

Summa

1

Verksamhetssystem

306 000

102 000

102 000

510 000

1

Samordnare professionell god man

445 800

1486 00

1486 00

743 000

2

Professionell god man

424996

141666

141666

708 328

3

Utbildning

30 000

10 000

10 000

50 000

1 206 796

402 266

402 266

2 011328

SUMMA

Budget 2021
Ljungby

6 0%

6 305 tkr

Älmhult

20%

2 101 tkr

Markaryd

20%

2 101 tkr

Totalt kostnad

10 505 tkr

Gemensam
överförmyndarnämnd
Ljungby-Markaryd-Älmhult
Ank.

2020 -02- 2 7
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Beräkning av kostnad för samordnare
professionell god man i 2021 års kostnadsnivå
Lön
Semester o sjukfrånvaro
PO-pålägg

467 400
13 087
192 916

Utbildning o övriga personalkostnader

10 000

Hyra

30 000

Telefon

2 500

Resor

3 000

Dator

4 000

OH-kostnad

20 202

Summa

743 105

Finansiering Ljungby

445 863

Finansiering Markaryd

148 621

Finansiering Ljungby

148 621

Beräkning av kostnad för professionell god man
i 2021 års kostnadsnivå

Semester o sjukfrånvaro
PO-pålägg
Utbildning o övriga personalkostnader
Hyra
Telefon
Resor
Dator
OH-kostnad
Summa

Finansiering Ljungby
Finansiering Markaryd
Finansiering Ljungby
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-31

LJUNGBY
� KOMMUN

Kommunledningsförvaltningen
*Förvaltn.chef/avd.chef
Katrin Nilsson
0372-789194
Katrin.Nilsson@ljungby.se

Ordförandebeslut i brådskande ärenden och ändring av delegationsordning
Förslag till beslut
1. Att i enlighet med 6 kap 36 § kommunallagen uppdra åt ordföranden att besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. För det fall att hon har förfall eller inte kan nås uppdrar nämnden åt
ledamoten Ulla-BrittStorck att besluta å nämndens vägnar.
2. Nämndens delegationsordning ändras i enlighet med vad som framgår av bilagd
delegationsordning ifråga om brådskande beslut.
3. Omedelbar justering.

Ärendets bakgrund
Ytterst är all beslutandemakt i en kommun placerad hos de förtroendevalda politikerna.
Utgångspunkten är att alla beslut ska tas av dessa i fullmäktige eller i nämnd och att
kommunens tjänstemän därför endast har att verkställa de förtroendevaldas beslut. För att
nämndernas arbete ska kunna skötas på ett mer ändamålsenligt sätt är det möjligt för
nämnder att delegera beslutanderätten för vissa ärenden och frågor. Den som fattar beslut på
nämndens vägnar på grundval av en delegation anses ur rättsligt hänseende ha fattat ett
nämndbeslut (prop. 1990/91:117 s 223 f.).
I 6 kap 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra åt ordföranden, eller
annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas.
Enligt 6 kap 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.
För att uppnå en effektiv och rättssäker ärendehandläggning föreslås nämnden att besluta i
enlighet med förslag.
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Katrin Nilsson
Kanslichef

Bilaga: Gemensamma överförmyndamämndens delegationsordning.

LJUNGBY
KOMMUN

[ij]Älmhults
181kommun

Gemensamma överförmyndarnämndens delegationsordning

Överförmyndarnämnden har den 2019-01-24 beslutat att anta följande delegationsordning. Delegationsordningen ersätter tidigare beslutad
delegationsordning.

Allmänt om delegation
Kommunallagen, KL, innehåller övergripande beslut om delegering. Enligt 6 kap 38 KL får följande beslut inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av
fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Ifråga om ärenden enligt punkten 5 ovan är det 19 kap 14 § föräldrabalken, FB, som vilka beslut som kan delegeras ifråga om beslut kopplade till
överförmyndarverksamhet. Överförmyndarnämnden får enligt detta lagrum uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en kommunal
tjänsteman med den kompetens som behövs för att avgöra vissa grupper av ärenden.
Följande beslut får enligt 19 kap 14 § FB inte delegeras
• En framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
• Beslut enligt 11 kap 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från sitt uppdrag
• Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
• Att förelägga vite
• Ett avslagsbeslut rörande samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande enligt föräldrabalken eller lagen om god man för
ensamkommande barn eller då frågan är tveksam.

Av 19 kap 14 § FB följer att om den som fått i uppdrag att besluta i ett ärende enligt denna delegationsordning finner att samtycke, tillstånd, förordnande,
upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller om denne finner frågan tveksam ska ärendet hänskjutas till överförmyndarnämnden för
avgörande.

Beslutsfattare och vidaredelegering
Beslutanderätt i nedan angivna ärendetyper och som är möjliga att delegera, är delegerade till i huvudsak till ÖF-handläggare. Några är delegerade till
avdelningschefen. Överförmyndarnämnden överlåter åt avdelningschefen eller den som tjänstgör i dennes ställe under avdelningschefens semester eller
längre frånvaro att i sin tur enligt 6 kap 37 § kommunallagen vidaredelegera delegerad beslutanderätt till annan eller andra tjänstemän inom
överförmyndarförvaltningen.

Brådskande ärenden
Gemensamma överförmyndarnämnden har fattat beslut att uppdra åt ordförande och ledamot som äger rätt att fatta beslut å nämndens vägnar vid
brådskande ärenden i enlighet med 6 kap 39 § kommunallagen.

Anmälan av beslut
Vidaredelegerad beslutsrätt ska anmälas till den gemensamma överförmyndarnämnden. Beslut tagna med stöd av vidaredelegerad beslutsrätt ska anmälas
till avdelningschef. Vidare ska beslut i brådskande ärenden ska anmälas till nämnden. Beslut som fattats med stöd av 19 kap 4 § tredje stycket i
föräldrabalken anmäls ej.

Lagrum

Ärendetyp

Beslutande

6 kap. föräldrabalken Om vårdnad, boende och umgänge

6:8a

Underrätta socialnämnd att barn beviljats permanent uppehållstillstånd

ÖF-handläggare

9 kap. föräldrabalken Om underårigs omyndighet

9:3

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som den
underårige har förvärvat genom eget arbete

ÖF-handläggare

9:4

Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom som underårig fått
genom gåva eller testamente med förbehåll om att den underårige själv ska få
disponera egendomen

ÖF-handläggare

9:8

Beslut om omhändertagande av egendom

ÖF-handläggare

10 kap. föräldrabalken Om förmyndare

10:14

Yttrande till rätten på person lämplig som förmyndare

ÖF-handläggare

10:18

Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare eller medförmyndare.

ÖF-handläggare

11 kap. föräldrabalken Om god man och förvaltare

11:1

Beslut att förordna god man i förmyndares ställe

ÖF-handläggare

11:2

Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen.

ÖF-handläggare

11:3

Beslut att förordna god man för bortavarande.

ÖF-handläggare

11:4

Beslut att förordna god man vid byte.

ÖF-handläggare

11:7

Ansöka om beslutsrätt om förvaltarskapets närmare omfattning.

ÖF-handläggare

11:7

Besluta om omfattningen av förvaltarskap.

ÖF-handläggare

11:7

Beslut att förordna förvaltare vid byte

ÖF-handläggare

11:12

Kontroll av god man

ÖF-handläggare

11:15

Ansökan om god man eller förvaltare (även avskrivningsbeslut när ansökan inte sker)

ÖF-handläggare

11:16

Infordra yttrande inför förordnande av god man eller förvaltare vid byte.

ÖF-handläggare

11:16

Yttrande till rätten i ärende om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

ÖF-handläggare

11:16

Yttrande till rätten med förslag på lämplig god man eller förvaltare.

ÖF-handläggare

11:17a

Ta in utredning

ÖF-handläggare

11:17a

Lämna förslag på stf

ÖF-handläggare

11:18

Beslut att interimistiskt förordna god man eller förvaltare.

ÖF-handläggare

Beslut att godmanskap enl 11:1 - 3 ska upphöra

ÖF-handläggare

Beslut om att entlediga ställföreträdare på egen begäran

ÖF-handläggare

11:19
11:19b
11:19
11:19b

11:21

ÖF-handläggare

11:23

Ansöka hos rätten om upphörande av godmanskap enligt FB 11 kap 4 § eller
förvaltarskap enl 11:7.
Ansökan om jämkning av godmanskap enl 11:4 eller förvaltarskap enl 11:7 (även
interimistiskt)
Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap

11:23

Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11:1-3 FB (även interimistiskt beslut)

ÖF-handläggare

11:24

Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11:1-3 FB (även interimistiskt beslut)

ÖF-handläggare

11:23

ÖF-handläggare
ÖF-handläggare

12 kap. föräldraba ken Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet

12:9

Infordra upplysningar av ställföreträdare.

ÖF-handläggare

12:10

Samtycke i efterhand till ingånget avtal

ÖF-handläggare

12:12

Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera ställföreträdare

ÖF-handläggare

12:12

Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare

ÖF-handläggare

12:13

Beslut om ställande av säkerhet

ÖF-handläggare

12:16

Beslut om arvode och ersättning för utgifter till ställföreträdare.

ÖF-handläggare

12:16

Bestämmande i vad mån arvode och ersättning för utgift ska utgå av den enskildes
medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel

ÖF-handläggare

12:17

Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare

ÖF-handläggare

13 kap. föräldrabalken Föräldrars förmyndarförvaltning

13:6

Beslut om samtycke till placering av omyndig personss tillgångar i aktier eller på
annat sätt

ÖF-handläggare

13:8

Beslut angående uttag från spärrat konto.

ÖF-handläggare

13:9

Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller lättnader i kontrollen.

ÖF-handläggare

13:10

Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den omyndiges fasta egendom
eller nyttjanderätt till sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m.
till sådan egendom.

ÖF-handläggare

13:11

Beslut om samtycke till understöd.

ÖF-handläggare

13:12

Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse.

ÖF-handläggare

13:13

Beslut om samtycke till drivande av rörelse.

ÖF-handläggare

13:16

Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning
Beslut att sådana räkningar lämnas i förenklad form

ÖF-handläggare

13:17

Beslut om anstånd för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning

ÖF-handläggare

13:18

Beslut om redogörelse för förvaltning.

ÖF-handläggare

13:19

Beslut om skärpande föreskrifter
Begränsning av möjligheten av ta ut pengar på bank.
Bestämmande av att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett
värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut.

ÖF-handläggare

13:19

13:21

Godkännande av avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut.
Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad
rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till
sådan handling eller rättighet.
Bestämma tid och plats för granskning av förvaltning

ÖF-handläggare

ÖF-handläggare

14 kap. föräldrabalken Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom

14:6

Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt

ÖF-handläggare

14:8

Beslut angående uttag från spärrat konto.

ÖF-handläggare

14:10

Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap 4-9 §§.

ÖF-handläggare

14:11

Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den enskildes fasta egendom eller
nyttjanderätt till sådan egendom även som upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m.
till sådan egendom

ÖF-handläggare

14:12

Beslut om samtycke till understöd till anhöriga.

ÖF-handläggare

14:13

Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller ställa egendom som säkerhet för förbindelse.

ÖF-handläggare

14:14

Beslut om samtycke till drivande av rörelse.

ÖF-handläggare

14:16

Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning ska redogöra för den del av den
enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning

ÖF-handläggare

14:19

Beslut om befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller
sluträkning. Beslut om att sådana räkningar far lämnas i förenklad form

ÖF-handläggare

14:20

Beslut om anstånd för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning

ÖF-handläggare

14:21

Beslut om skärpande föreskrifter
Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank.
Bestämmande av att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett
värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut.
Godkännande av avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut.
Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad
rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till
sådan handling eller rättighet.
Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller
förvaltares förvaltning

ÖF-handläggare

Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller sådan redovisning i
förenklad form (dödsbo).

ÖF-handläggare

14:21

14:23

14:24

ÖF-handläggare

ÖF-handläggare

15 kap. föräldrabalken Vård av rätt i dödsbo, m.m.

15:3

Infordra redogörelse för skifteshinder och bestämma särskild tid för sådan redogörelse.

ÖF-handläggare

15:4

Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning

ÖF-handläggare

15:5

Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte.

ÖF-handläggare

15:5

Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo.

ÖF-handläggare

15:6

Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 (till efterlevande make).

ÖF-handläggare

15:7

Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

ÖF-handläggare

15:8

Beslut om anstånd för avgivande av årsuppgift

ÖF-handläggare

16 kap. föräldrabalken Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet

16:2

Överflyttning av ärende p.g.a. ändrad hemvist

ÖF-handläggare

16:3

Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet

ÖF-handläggare

16:3

Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares
räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar

ÖF-handläggare

16:3

Bestämma tid och plats där ställföreträdaren skall hålla handlingar tillgängliga

ÖF-handläggare

16:4

Göra anteckning om verkställd granskning på redovisningshandlingar (även med
anmärkning).

ÖF-handläggare

16:5

Bestämma tid för yttrande över granskningsanmärkning

ÖF-handläggare

16:5

Beslut om granskningsanmärkning. Prövning om beslut enligt någon av
bestämmelserna i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om någon annan åtgärd
behöver vidtas.

ÖF-handläggare

16:7

Beslut om rätt för nära anhörig att ta del av handlingar i en akt

ÖF-handläggare

16:9

Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har fyllt 16 år, eller den
som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste
släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt

ÖF-handläggare

16:9

Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av större vikt.

ÖF-handläggare

16:10

Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter

ÖF-handläggare

19 kap. föräldrabalken Om överförmyndare

19:19

Lämna statistik till länsstyrelsen

ÖF-handläggare

20 kap. föräldraba ken Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången

20:3

Överklagande av rättens beslut.

ÖF-handläggare

20:7

Anlita ombud

Avdelningschef

T ryckfrihetsförordningen (1949:105)

2:14

Beslut att inte lämna ut allmän handling

ÖF-handläggare

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

10:14, 32:4-5

Beslut om förbehåll vid utlämnande av allmän handling

ÖF-handläggare

6:2-3

Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling

ÖF-handläggare

11 §

Underrättelse till part om att ärendet kommer bli väsentligt försenat

ÖF-handläggare

12 §

Avdelningschef

13 §

Beslut om avslag efter skriftlig begäran om att myndighet ska avgöra ärende sedan
ärende pågått mer än sex månader
Beslut att anlita tolk

ÖF-handläggare

14 §

Beslut att avvisa olämpligt ombud eller biträde

Avdelningschef

Förvaltningslagen

15 §
20 §
25 §
26 §
36 §

37 §

38 §

39 §
45 §

46 §

Begäran om att ombud ska styrka sin behörighet och
beslut att förelägga ombud om att styrka sin behörighet
Föreläggande till enskild att avhjälpa en brist i framställning, om bristen medför att
framställningen inte kan läggas till grund för prövning i sak
Underrättelse till part med möjlighet att yttra sig innan avgörande

ÖF-handläggare

Begäran om yttrande från annan myndighet eller någon enskild inom ramen för
utredningsansvar
Självrättelse av uppenbar felaktighet på grund av skrivfel, räknefel eller annat likande
förbiseende
(även till nackdel för enskild)
Omprövning en myndighet får göra av tidigare fattat beslut på grund av nya
omständigheter eller någon annan anledning (till fördel)

ÖF-handläggare

Som ovan men till nackdel för part om
1. Återtagandeförbehåll
2. Tvingande säkerhetsskäl
3. Part lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter

ÖF-handläggare

Omprövning en myndighet ska göra om
1 .uppenbart felaktigt i väsentligt avseende på grund av nytillkomma omständigheter
eller av annan anledning (även till nackdel)
2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon
enskild part (endast till fördel)
Omprövning efter överklagande i enlighet med vad som anges i 38 § så länge
överklagandet inte överlämnats till högre instans
Rättidsprövning
Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande
(gäller ej vid felaktigt lämnad besvärshänvisning)
Översändande av överklagande och övriga handlingar
(skyndsamt)

ÖF-handläggare

ÖF-handläggare
ÖF-handläggare

ÖF-handläggare

ÖF-handläggare

ÖF-handläggare
ÖF-handläggare

ÖF-handläggare

Förmynderskapsförordningen (1995:379)

5§

Granskning av förvaltarskap och prövning om det finns skäl att ansöka om
upphörande av förvaltarskapet.

ÖF-handläggare

6§

Beslut om att överflytta tillsynen över ett förmynderskap, godmanskap eller
förvaltarskap till annan kommun

ÖF-handläggare

7§

Yttrande till rätten

ÖF-handläggare

11 §

Utlämnande av registerutdrag.

ÖF-handläggare

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

2§

Förordna god man i vårdnadshavare/förmyndares ställe ansvara för den underåriges
personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter

ÖF-handläggare

3§

Initiera (ex officio) ta upp frågan om förordnande av god man

ÖF-handläggare

3§

Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande av god man

ÖF-handläggare

5§

Beslut om upphörande av god man

ÖF-handläggare

6§

Beslut att byta god man

ÖF-handläggare

7§

Bereda barn tillfälle att yttra sig i anledning av upphörande av godmanskap respektive
entledigande av god man

ÖF-handläggare

9§

Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle att yttra sig före
förordnandet respektive entledigandet

ÖF-handläggare

10 §

Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle att yttra sig före
förordnandet respektive entledigandet

ÖF-handläggare

Lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

4:1

Ansökan om att förmynderskap inte skall anses anordnat enligt svensk lag,

ÖF-handläggare

5:1

Ansökan om att förordna konsulär tjänsteman som överförmyndare.

ÖF-handläggare

Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap

1§

Ansöka om överflyttning av förvaltarskap till annat nordiskt land

ÖF-handläggare

1§

Ansöka om att begränsat förvaltarskap skall upphöra.

ÖF-handläggare

Lag (1935:46) om 1tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge

2§

Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav

ÖF-handläggare

Lag (1985:206) om viten

6§

Ansökan om utdömande av vite

ÖF-handläggare

Fastighetsbildningslag (1970:988)

4:12

Förordnande om god man för upplöst bolag eller annan upplöst sammanslutning som
äger del i fastighet som berörs av fastighetsbildningsförrättning.

ÖF-handläggare

Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis

ÖF-handläggare

Övrigt

Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt Förordning (1999:1134) om
belastningsregister 11 § p 15.

ÖF-handläggare

Överklagande av rättens beslut i andra fall än enligt FB 20 kap 3 §.

ÖF-handläggare

Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag.
Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som inte beslutats av
överförmyndaren.

ÖF-handläggare

Beslut att avvisa ansökan till överförmyndare om ansökan inte gjorts av
behörig person
Beslut om avskrivning av ansökan om god man eller förvaltare då tillräcklig utredning
för prövning av frågan inte kunnat inhämtas inom föreskriven tid.

ÖF-handläggare

Beslut som till sin art och karaktär är liknande de som anges i ovan angiven
delegationsordning

ÖF-handläggare

ÖF-handläggare

LJUNGBY
KOMMUN
Gemensamma överförmyndarnämndens mål för år 2020

LJUNGBY
KOMMUN

Gemensamma överförmyndarnämndens uppdrag
I Gemensamma överförmyndarnämndens reglemente anges bl.a. följande. Nämnden ansvarar för att verksamheten utförs inom ramen för gällande lagstiftning,
främst kommunallagen, föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Överförmyndamämnden ansvarar också för beslut i följande ärenden; framställning
eller yttrande till fullmäktige, beslut enligt 11 kap 20 § föräldrabalken att entlediga en god man eller förvaltare från uppdraget, beslut om att häva avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo, vitesföreläggande och avslagsbeslut om avgörandet är tveksamt.
Nämnden ska följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. Nämnden ansvarar för
att det finns en ändamålsenlig organisation inom verksamheten enligt tilldelade resurser. Nämnden anställer den personal vid förvaltningen som krävs för att
bereda, handlägga och utföra de arbetsuppgifter som nämnden ålagts i detta reglemente. Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna
verksamheten.
Nämnden är regi steransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Nämnden ansvarar för att all verksamhet bedrivs i
enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument. Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Nämndens inriktningsmål och förhållningssätt
Den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet ska bedrivas på ett rättssäkert sätt utifrån gällande lagstiftning både vad gäller att följa gällande regler
och principer för handläggningen, men också vad gäller att upprätthålla den sekretess som gäller i förhållande till de som inte omfattas av nämndens
verksamhet. Vad som följer av barnkonventionen ska särskilt beaktas.
Nämndens verksamhet ska präglas av ett gott servicebemötande, god tillgänglighet och rättsäkerhet för huvudmän, ställföreträdare, myndigheter och
samverkanspartners samt svara upp emot generell information av värde till allmänheten.
Utvecklingen av den operativa driften av verksamheten sak vara förändringsinriktad och drivas av en vilja till ständiga förbättringar. Förbättringarna ska leda
till en effektivare och än mer ändamålsenlig daglig drift till gagn för såväl de nämnden är till för som de medarbetare som arbetar på uppdrag av nämnden.
Det arbete som påbörjats med att standardisera de administrativa rutinerna fortsätter och ska leda till att de förenklas så långt det går utan att göra avkall på
säkerhet och fastställda mål och ske inom ramen för tilldelad budget.

LJUNGBY
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Gemensam överförmyndarnämnd
Sedan 1 januari 2019 har Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun överenskommit att gå samman i en gemensam nämnd den Gemensamma
överförmyndamämnden för Ljungby, Markaryd och Älmhult. Nämnden är sammansatt av förtroendevalda från respektive kommun.

Personal
Inom ramen för gemensamma nämndens verksamhet finns idag fyra anställda handläggare. Enheten leds av en avdelningschef, kanslichefen i Ljungby
kommun.

Ekonomi
Den ekonomiska ramen för den gemensamma överförmyndamämndens verksamhet har bestämts till 5 393 379 kr. De av nämnden antagna målen ska bedrivas
utifrån lagstiftningens krav och utifrån tilldelade medel. Varje ingående kommun har bidragit med medel till budgeten utifrån vid sammangåendet bestämda
fördelningsprinciper. Varje kommun ansvarar var och en för sig för tillkommande kostnader för de förtroendevalda som sitter i nämnden.

LJUNGBY
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Aktivitet/verksamhetsmål
Mål
Nämndens arbete ska präglas av effektivitet och
rättssäkerhet i arbetet med att utreda, besluta,
rekrytera och utöva tillsyn och sköta uppgifter
kopplade till dokumenthanteringsplanen

Uppföljning/Färdigställd/Mått

Utreda

Arbetet med att modernisera handläggningsprocesserna ska
fortskrida. Innebär att vägledande dokument för handläggning fylls
på fortlöpande i takt med att olika frågeställningar löses upp. Det ska
säkerställas att nämnden har kännedom om ärenden berör barn och
barn ska ges möjlighet att höras inom ramen för handläggningen.

Rapporteras fortlöpande till nämnd

Mallar för skrivelser i samband med kommunicering inom ramen för
handläggning av ärenden uppdateras och förs in i Wärna

Rapporteras fortlöpande till nämnd

Besluta

Arbetet med att utforma enhetliga beslutsunderlag fortskrider.

Rapporteras fortlöpande till nämnd

Rekrytera

Arbetet med rekrytering fortskrider i enlighet med den under 2019
fastslagna planen.

Rekryteringsåtgärder redovisas
återkommande vid nämndens
sammanträde;
-En ökning av antalet inkomna
anmälningar i förhållande till 2019
eftersträvas.
-Antalet uppdragstagare som har en
ålder lägre än 75 ska ha öka i
förhållande till föregående år.

Tillsyn

Granskning av årsräkningar sker fortlöpande

80 procent ska vara granskade före 30
juni 2020
20 procent av kvarvarande senast 31
augusti

Antalet djupgranskade ärende ska öka jämfört med tidigare år till att
motsvara 1/5 av totala antalet ärenden

Talen ska öka i riktning mot 1/5 av alla
ärenden jämfört med tidigare år.

Arbete kopplat till dokumenthanteringsplanen
Anpassa dokumenthanteringsplanen utifrån verksamheten
Sköta arkivering utifrån planen i nu aktuella ärenden
Göra upp en plan för hantering av gamla ärenden och föreslå åtgärder
för hur dessa ska hanteras

Aktivitet (till varje nämndmål kopplas en eller flera

Redovisa att så skett till nämnden vid
sammanträde juni
Redovisa att så skett till nämnden i juni
och oktober
Redovisa att så skett till nämnden i juni

Uppföljning/Färdigställd

Mål

aktiviteter)

Nämndens arbete ska präglas av hög service och gott
bemötande och tillgänglighet

Andelen som varit nöjda i kontakten ska sträva mot 100 procent.

Mätning sker under en månad av hur
kontakten med handläggare upplevts
Genom utskick av enkät till de som varit
i kontakt med oss

Nämnden ska upprätthålla förtroende från
allmänheten, uppdragstagare och från
samverkanspartners

Plan för riktade åtgärder till ställföreträdare ska upprättas för 2020
och följas

Redovisas till nämnd i oktober och om
planen inte följs dessförinnan med
angivande av anledning om varför inte.

Plan för samverkan under året ska upprättas och följas för 2020

//
//

Webbinformation ska fortlöpande uppdateras, blanketter och
broschyrer likaså. Vid utformande av information ska denna anpassas
till barns behov.
Se över klagomålsrutin med fokus på målet.

Klagomålen och dess åtgärdande ska
redovisas fortlöpande till nämnden och
därefter sammanställas i
verksamhetsberättelsen

LJUNGBY
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Verksamhetens mått

Process
Förteckning
Sluträkningar
Ansökan om uttag från
överförmyndarspärrat konto
Årsräkningar
Anmälningar om behov av god
man 11 kap 4 § FB
Anmälningar om behov av
förvaltare
Ansökan om god man 11 kap 4 §
FB
Ansökan om förvaltare
Byte av ställföreträdare
Ansökan om god man för
ensamkommande barn
Redovisning från god man för
ensamkommande barn
Arvodesberäkning

Notering

Mått

Från det att handlingen inkommer
Från det att handlingen inkommer
Från det att handlingen inkommer

45 kalenderdagar
45 kalenderdagar
7 kalenderdagar

Från skapande av ärende till
överlämnande till tingsrätten
Från skapande av ärende till
överlämnande till tingsrätten
Från skapande till avslut av ärende
Från skapande till avslut av ärende Från
skapande till avslut av ärende
Från skapande till avslut av ärende
Från skapande till avslut av ärende
Från redovisningens inkommande till
ärendets avslutande
När årsräkningen är granskad

90 procent klara senast 30 juni
10 procent klara senast 15 oktober
62 kalenderdagar
100 kalenderdagar
83 kalenderdagar
150 kalenderdagar
60 kalenderdagar
21 kalenderdagar
Två månader på våren respektive
tre månader på hösten
Inom två månader från att
räkningen färdiggranskats

Rekryteringsåtgärder, samverkan och utbildningsåtgärder
för ställföreträdare 2020 {2020-05-26)
Rekryteringsåtgärder
Återkommande under våren har det annonserats på Kommunens digitala
anslagstavla (Ljungby)
Återkommande under våren har det annonserats i pausen på
Kommunfullmäktiges sammanträden (Ljungby)
Vid 3 tillfällen under våren har det annonserats i Veckonytt som skickas till
hushållen i Ljungby, Markaryd och Älmhult; v 5, 13 och 22.
Stående annonsering via hemsida (Ljungby, Markaryd, Älmhult)

Utbildningsinsatser till ställföreträdare
För att utveckla kunskaperna hos ställföreträdare i syfte att klara sitt uppdrag
och för att bibehålla ställföreträdare över tid.
Januari
4 februari 2020. Utbildning gällande redovisning av uppdrag för år 2019.
Samverkansåtgärder
För att skapa förståelse för nämndens verksamhet och för informationsutbyte i
syfte att utveckla verksamheten.

Januari
28 januari 2020. Möte/utbildning för familjehemssekreterama i Ljungby
kommun gällande särskild förordnad vårdnadshavare (inkl förmynderskap) och
god man/förvaltare. Anmälningsskyldighet och innebörden av..

Februari
5 februari 2020. Möte/utbildning för barn- och ungdomshandläggarna Ljungby
gällande godmanskap/förvaltarskap. Anmälningsskyldighet och innebörden av..

11 februari 2020. Samverkansmöte med Ljungby frivilliga samhällsarbetare
(vänder sig även till medlemmar i Markaryd och Älmhult) angående ev framtida
samarbete t ex ifråga om att ha möten för ställföreträdare/utbildningstillfällen.

13 februari 2020. Samverkan med Ksoema i alla kommunerna gällande nuläge
och framtid.

Mars
15 mars 2020. Möte/information till handläggare ekonomiskt bistånd, flykting
och arbetsmarknadsenheten gällande god man/förvaltare (Ljungby)

Medverkan vid träffför anhörigvårdare i Markarydför att berätta om vad
godmanskap innebär (inställd på grund av Corona)

Maj
4 maj 2020. Möte med företrädare för Myndighetsutövning FO, Utförande B ST
FO och enheten prof gode män (Ljungby) i syfte att skapa förståelse för
varandras roller. Gemensamma överförmyndamämnden företräder de enskilda
gode männens intressen.

Efter Corona
Planeras göra utskick till samtliga pensionärer och som tidigare arbetat inom
kommunen

BESLUT
2020-05-05

� LJUNGBY
� KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
*Förvaltn.chef/avd.chef
Katrin Nilsson
0372-789194
Katrin.Nilsson@ljungby.se

Beslut utifrån inkommet klagomål på ställföreträdare.
Avser huvudman: 740610-2736 Nielsson, Lars
Ställföreträdare: EvaSöberg, Torsgatan 3, 285 34 Markaryd
Arendet
Den 23 mars 2020 var företrädaren för Ullas dockor (nedan nämnt städbolaget) i
kontakt med handläggare vid överförmyndarnämnden och uppgav att hon hade
klagomål på ställföreträdare. Klaganden uppmanades inkomma med skriftligt klagomål.
Den 6 april 2020 inkommer skriftligt klagomål. Av klagomålshandlingen framkommer
att klaganden är missnöjd över vad som inträffat i ärendet gällande beställning av
tjänster från städbolaget och hur ställföreträdaren för huvudmannen agerat i ärendet.
Vid genomläsning av klagomålsskriften framkommer att klagomålet består i att tvist
uppkommit gällande det ingångna avtalet avseende sanering av huvudmannens bostad
och gällande hur genomförande av städningen skett. Städbolaget har upprättat en
faktura, som bestridits av ställföreträdaren. En ny faktura har upprättats och även denna
har bestridits av ställföreträdaren.
Överförmyndarnämndens uppdrag
Överförmyndarnämndens uppdrag innebär att vara tillsynsmyndighet över de
ställföreträdare som fått uppdrag för nämndens räkning. I uppdraget som tillsyns
myndighet ingår att se om ställföreträdaren tillvaratar huvudmannens intressen. En
enskild som har synpunkter på eller observerar något som kan innebära att en
huvudmans intressen inte tillvaratas på bästa sätt ska utredas av överförmyndar
nämnden. Vad en sådan utredning utmynnar i delges den aktuella ställföreträdaren och
överförmyndarnämndens ledamöter och omfattas av sekretess. I nämndens ansvar ingår
inte att gå in som part eller vara avdömande i tvister.
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Handläggningen av ärendet
Utifrån vad som anges som nämndens uppdrag har nämnden dels gjort en prövning av
klagomålet utifrån klagomålshantering och som utmymiat i ett svar till klaganden.
Klaganden har då fat till svar att nämnden inte har till ansvar att ta ställning i den
ingångna tvisten och hänvisat klaganden till Konsument Ljungby.
Nämnden har härutöver en skyldighet att som tillsynsmyndighet pröva om det som
klagomålet avser innebär att ställföreträdaren förfarit på ett sådant sätt som inneburit att
huvudmannen lidit en rättförlust och som ska föranleda åtgärd från nämndens sida.
Bedömning av det inträffade
Av handlingarna i ärendet framkommer att det uppkommit en tvist gällande avtals
omfattning och innehåll i samband med beställning av städtjänster. När tvist uppkommit
har ställföreträdaren bestridit faktura som kommit till huvudmannen på sätt som är
brukligt vid tvist gällande avtal. Det har inte framkommit att ställföreträdaren förfarit
ovarsamt eller med uppsåt för att skada sin huvudman utan det som inträffat är
förhållanden som normalt kan inträffa i samband med ingående av avtal om utförande
av tjänster.
Det nu inträffade leder därför inte till någon åtgärd från nämndens sida.

Beslut
Överförmyndamämnden avskriver ärendet från vidare handläggning.
Notering
Ställföreträdaren har även fortsättningsvis skyldighet att företräda sin huvudman utifrån de
omständigheter som inträffat i ärendet för att bevaka huvudmannens intressen och för att förvalta
egendom. Nämnden kommer därför att följa upp det inträffade om sex månader om inte ställföreträdaren
dessförinnan kontaktat nämnden. Det innebär att nämnden kan ta upp ärendet på nytt.

Katrin Nilsson
Kanslichef/Kommunjurist
Exp
Eva Söberg
Akten, Overförmynamämnden
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2020-05-05

Kommunledningsförvaltningen
*Förvaltn. chef/avd. chef
Katrin Nilsson
0372-789194
Katrin. Nilsson@ljungby.se

Utredning med anledning av inkommet klagomål från
Ullas dockor.
Ärendet
Du har den 23 mars 2020 varit i kontakt med handläggare vid överförmyndarenheten
med fråga om hur du skulle göra om du har klagomål på hur ett ärende där en person
(huvudman) har god man. Handläggaren uppmanade dig då att inkomma med skriftligt
klagomål.
Härefter har du den 6 april 2020 inkommit med klagomål rörande hur det aktuella
ärendet skötts utifrån att du städat en lägenhet tillhörig den huvudman, som den gode
mannen utgör stöd till.
Av klagomålsskriften framkommer att dina synpunkter huvudsakligen handlar om en
tvist som du har i förhållande till huvudmannen.
Överförmyndarnämndens uppdrag
Överformyndarnämndens uppdrag innebär att vara tillsynsmyndighet över de
ställföreträdare som fått uppdrag för nämndens räkning. I uppdraget som tillsyns
myndighet ingår att se om ställföreträdaren tillvaratar huvudmannens intressen. En
enskild som har synpunkter på eller observerar något som kan innebära att en
huvudmans intressen inte tillvaratas på bästa sätt ska utredas av överförmyndarnämnden. Vad en sådan utredning utmynnar i delges den aktuella ställföreträdaren och
överformyndarnämndens ledamöter och omfattas av sekretess.
Nämnden kan konstatera att det uppstått en tvist mellan huvudmannen och dig som
utförare av tjänster angående tolkningen av det avtal som har ingåtts. I nämndens ansvar
ingår inte att gå in i tvister. Det nu sagda innebär att det inte är överförmyndamämnden
som avgör vad som är rätt och fel i det som inträffat. Dina synpunkter medför därför
ingen åtgärd från vår sida och som påverkar dig. Ärendet i denna del avslutas utan
åtgärd.
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Känner du dig osäker om hur du ska agera utifrån den tvist som uppkommit kan du
vända dig till Markaryds kommuns konsumentvägledning, som finns i Ljungby
kommun under namnet Konsument Ljungby och dit även företag kan vända sig.
Har du frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta
undertecknad.

Katrin Nilsson
Kanslichef/Kommunjurist
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Kommunledningsförvaltningen
*Förvaltn. chef/avd. chef
Katrin Nilsson
0372-789194
Katrin. Nilsson@ljungby. se

Utredning med anledning av inkommet klagomål från
Ullas dockor.
Årendet
Du har den 23 mars 2020 varit i kontakt med handläggare vid överförmyndarenheten
med fråga om hur du skulle göra om du har klagomål på hur ett ärende där en person
(huvudman) har god man. Handläggaren uppmanade dig då att inkomma med skriftligt
klagomål.
Härefter har du den 6 april 2020 inkommit med klagomål rörande hur det aktuella
ärendet skötts utifrån att du städat en lägenhet tillhörig den huvudman, som den gode
mannen utgör stöd till.
Av klagomålsskriften framkommer att dina synpunkter huvudsakligen handlar om en
tvist som du har i förhållande till huvudmannen.
Överförmyndarnämndens uppdrag
Överförmyndamämndens uppdrag innebär att vara tillsynsmyndighet över de
ställföreträdare som fått uppdrag för nämndens räkning. I uppdraget som tillsyns
myndighet ingår att se om ställföreträdaren tillvaratar huvudmannens intressen. En
enskild som har synpunkter på eller observerar något som kan innebära att en
huvudmans intressen inte tillvaratas på bästa sätt ska utredas av överförmyndarnämnden. Vad en sådan utredning utmynnar i delges den aktuella ställföreträdaren och
överfönnyndamämndens ledamöter och omfattas av sekretess.
Nämnden kan konstatera att det uppstått en tvist mellan huvudmannen och dig som
utförare av tjänster angående tolkningen av det avtal som har ingåtts. I nämndens ansvar
ingår inte att gå in i tvister. Det nu sagda innebär att det inte är överförmyndamämnden
som avgör vad som är rätt och fel i det som inträffat. Dina synpunkter medför därför
ingen åtgärd från vår sida och som påverkar dig. Ärendet i denna del avslutas utan
åtgärd.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatcin 9. 341 43 Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

kommunstyrelsen@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879

Känner du dig osäker om hur du ska agera utifrån den tvist som uppkommit kan du
vända dig till Markaryds kommuns konsumentvägledning, som finns i Ljungby
kommun under namnet Konsument Ljungby och dit även foretag kan vända sig.
Har du frågor med anledning av ovanstående är du välkommen att kontakta
undertecknad.

Katrin Nilsson
Kanslichef/Kommunjurist
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Kommunledningsförvaltningen
*Förvaltn. chef/avd. chef
Katrin Nilsson
0372-789194
Katrin. Nilsson@ljmgby.se

Beslut utifrån inkommet klagomål på ställföreträdare.
Avser huvudman: 740610-2736 Nielsson, Lars
Ställföreträdare: Eva Söberg, Torsgatan 3, 285 34 Markaryd
Ärendet
Den 23 mars 2020 var företrädaren för Ullas dockor (nedan nämnt städbolaget) i
kontakt med handläggare vid överförmyndamämnden och uppgav att hon hade
klagomål på ställföreträdare. Klaganden uppmanades inkomma med skriftligt klagomål.
Den 6 april 2020 inkommer skriftligt klagomål. Av klagomålshandlingen framkommer
att klaganden är missnöjd över vad som inträffat i ärendet gällande beställning av
tjänster från städbolaget och hur ställföreträdaren för huvudmannen agerat i ärendet.
Vid genomläsning av klagomålsskriften framkommer att klagomålet består i att tvist
uppkommit gällande det ingångna avtalet avseende sanering av huvudmannens bostad
och gällande hur genomförande av städningen skett. Städbolaget har upprättat en
faktura, som bestridits av ställföreträdaren. En ny faktura har upprättats och även denna
har bestridits av ställföreträdaren.
Överförmyndamämndens uppdrag
Överförmyndamämndens uppdrag innebär att vara tillsynsmyndighet över de
ställföreträdare som fått uppdrag för nämndens räkning. I uppdraget som tillsyns
myndighet ingår att se om ställföreträdaren tillvaratar huvudmannens intressen. En
enskild som har synpunkter på eller observerar något som kan innebära att en
huvudmans intressen inte tillvaratas på bästa sätt ska utredas av överförmyndarnämnden. Vad en sådan utredning utmymiar i delges den aktuella ställföreträdaren och
överförmyndamämndens ledamöter och omfattas av sekretess. I nämndens ansvar ingår
inte att gå in som part eller vara avdömande i tvister.
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Handläggningen av ärendet
Utifrån vad som anges som nämndens uppdrag har nämnden dels gjort en prövning av
klagomålet utifrån klagomålshantering och som utmynnat i ett svar till klaganden.
Klaganden har då fat till svar att nämnden inte har till ansvar att ta ställning i den
ingångna tvisten och hänvisat klaganden till Konsument Ljungby.
Nämnden har härutöver en skyldighet att som tillsynsmyndighet pröva om det som
klagomålet avser innebär att ställföreträdaren förfarit på ett sådant sätt som inneburit att
huvudmannen lidit en rättförlust och som ska föranleda åtgärd från nämndens sida.
Bedömning av det inträffade
Av handlingarna i ärendet framkommer att det uppkommit en tvist gällande avtals
omfattning och innehåll i samband med beställning av städtjänster. När tvist uppkommit
har ställföreträdaren bestridit faktura som kommit till huvudmannen på sätt som är
brukligt vid tvist gällande avtal. Det har inte framkommit att ställföreträdaren förfarit
ovarsamt eller med uppsåt för att skada sin huvudman utan det som inträffat är
förhållanden som normalt kan inträffa i samband med ingående av avtal om utförande
av tjänster.
Det nu inträffade leder därför inte till någon åtgärd från nämndens sida.

Beslut
Overförmyndamämnden avskriver ärendet från vidare handläggning.
Notering
Ställföreträdaren har även fortsättningsvis skyldighet att företräda sin huvudman utifrån de
omständigheter som inträffat i ärendet för att bevaka huvudmannens intressen och för att förvalta
egendom. Nämnden kommer därför att följa upp det inträffade om sex månader om inte ställföreträdaren
dessförinnan kontaktat nämnden. Det innebär att nämnden kan ta upp ärendet på nytt.

Katrin Nilsson
Kanslichef/Kommunjurist
Exp

Eva S Öberg
Akten, Overförmynamämnden
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Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Anna-Britt D. Adell
010-224 10 00, växel (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Dnr 203-9978-2020

Överförmyndare och överförmyndarnämnder i
Skåne, Blekinge och Kronobergs län

Information om Länsstyrelsen Skånes årliga
inspektion av överförmyndare och
överförmyndarnämnder
För att minimera risk för spridning av det nya coronaviruset, kommer Länsstyrelsen
Skånes inspektioner av överförmyndarna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län, tills
vidare att genomföras utan fysiskt besök hos myndigheterna. Men, ni kommer som
vanligt att anmodas att besvara frägor i ett frågeformulär och skicka in till oss. För
att kunna genomföra aktgranskning kommer vi att behöva rekvirera akter från er
som lan. Ett alternativ är att ni i stället skickar kopior pä handlingarna i de akter vi
vill granska. Akterna kommer att skickas tillbaka till er inom en vecka.
Vi kommer att skicka en underrättelse med utförligare information till er när det är
dags för inspektion av era respektive myndigheter.
Under resten av vårterminen är inspektion av överförmyndarna i följande
kommuner inplanerad.
Kommun
Höganäs
Orkelljunga
Ängelholm
Trelleborg, Skurup och Svedala
Växjö, Tingsryd, Lessebo och Alvesta
Karlskrona
Ljungby, Älmhult och Markar yd
Eslöv

Inspektion planerad under
Mars
April
April
April
Maj
Maj
Maj
juni

Vad gäller höstterminen återkommer vi med information i god tid före
semesterperioden.

Arma-Britt Adell, Ulf Andersson, Maria Harderup Lerstorp och Fredrik Östensson

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00 vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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Så här hanterar vi personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns pa www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Överförmyndarverksamhet
Frågor inför inspektionsbesök 2020

Det är viktigt att frågorna besvaras med tydliga och utförliga svar
eftersom de utgör underlag för det inledande samtalet vid
inspektionsbesöket. Rutorna ”växer” efter hand som de fylls i.

Ange myndighetens namn:
Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd och Älmhult
1. Myndighetens organisation
1.1 Nämnd: Om det skett förändringar i nämndens sammansättning sedan
Länsstyrelsens inspektion 2019, ange avgående och nya ledamöters/suppleanters
namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande och nyval om det inte
skickats in till Länsstyrelsen tidigare. (19 kap 5 § 5 st föräldrabalken.)
Se bilaga
1.2 Ange hur ofta nämnden sammanträder:
Sex gånger per år -2019
Fyra gånger per år - 2020
1.3 Överförmyndare och överförmyndarens ersättare: Om det skett
förändringar på posterna sedan Länsstyrelsens inspektion 2019, ange ny
överförmyndares/ersättares namn. Bifoga även protokollsutdrag över entledigande
och nyval om det inte skickats in till Länsstyrelsen tidigare .(19 kap 5 § S st
föräldrabalken.)
Ej relevant
1.4 Ange överförmyndarens tjänstgöringsgrad:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-22410 00 vx

010-22411 00

102-2912

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

ö Boulevarden 62 A
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Ej relevant
1.5 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har slutat sin anställning efter
Länsstyrelsens inspektion 2019 ange namn och datum för sista arbetsdagen.
Ingrid Egonsson. Avslutade sin anställning 30 oktober 2019
1.6 Tjänstemän: Om någon tjänsteman har börjat efter Länsstyrelsens inspektion
2019 ange namn, utbildning/bakgrund/erfarenhet och anställningsdatum.
Gulnara Hovelius. Började 1 september 2019.
Juridisk utbildning, 180 p. Arbetsförmedlingen, särskilt inriktad mot nyanlända och
personer med nedsatt arbetsförmåga. Särskilda språkkunskaper; slaviska språk.
1.7 Tjänstemän: Ange namn, tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter
avseende samtliga tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Katrin Nilsson — på pappret 20 %.
Gulnara Hovelius — 100 %
Eva Andersson — 100 %
Mari Gustavsson — 100 %
Per Månsson — 100 %
1.8 Tjänstemän: Ange vilken organisatorisk enhet inom kommunen som
tjänstemännen är anställda vid och vem som är närmaste chef.
Overförmyndarenheten/Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby,
Markaryd, Älmhult/Katrin Nilsson
1.9 Ange det totala antalet årsarbetskrafter:
4,20
1.10 Extra personal: Om ytterligare personal anlitats under t.ex. arbetstoppar
sedan Länsstyrelsens inspektion 2019, ange namn, tjänstgöringsperiod,
tjänstgöringsgrad och huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ingen ersättare, all granskning skedde då av ordinarie personal. Under 2020 har vi
extra personal som granskar årsräkningar och årsredovisningar för 2019.
Administrativ tjänst inom socialtjänstverksamhet och även erfarenhet som god man.
Granskar inte egna ärenden.
2020-02-01—ff
1.11 Vem sköter verksamheten vid ledighet/sjukdom etc. för ordinarie
överförmyndare/ tjänsteman?
Handläggarna täcker upp för varandra. Chef stöttar upp vid behov.
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1.12 Nätverk: Förekommer nätverk med andra överförmyndare/
överförmyndarnämnder, i så fall vilka?
Sporadiskt nätverk med Överförmyndarna i Östra Kronoberg. En sammankomst
hösten 2019.
1.13 Samorganisation och annan samverkan
a) Förekommer samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation, med andra
överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka?

b) Om ni svarat nej på fråga a): Förekommer diskussioner om/planer på
samorganisation, t.ex. gemensam kansliorganisation eller andra typer av samverkan,
med andra överförmyndare/överförmyndarnämnder, i så fall vilka?
Nej
2. Överförmyndarens ut- och fortbildning
2.1 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som nämndsledamöterna/
överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen har deltagit i sedan Länsstyrelsens
inspektion 2019:
Nämndsledamöter:
Överförmyndarnyheter i Nässjö, Jan Wallgren
Fortlöpande mindre utbildningsavsnitt vid sammanträden. Under 2019 var det 6
sammanträden.
Tjänstemän:
Samtliga handläggare inkl extraresurs (ej Per Månsson):
SKR:s utbildning om arvode, feb 2020
Vid samverkan med Överförmyndare Kronoberg Östra bjöds länsstyrelsen in för att
diskutera och förstå nya granskningsföreskrifter, hösten 2019.
Ny handläggare:
Overförmyndarnyheter, januari 2020
Introduktionsutbildning Wallgren, mars 2020
Chef:
Överförm yndarnyheter, januari 2020

2.2 Om personerna inom verksamheten inte deltagit i någon ut-/fortbildning sedan
Länsstyrelsens inspektion 2019, ange anledningen till detta.
Anledning till frånvaro från kurs arvode - sjukdom
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2.3 Redogör för vilka utbildningar/fortbildningar som planeras framöver för
nämndsledamöterna/ överförmyndaren, ersättaren och tjänstemännen:
Nämndsledamöter:
Overförmyndarnyheter
Utbildningsavsnitt som ges av förvaltningschef/kommunjurist i samband med
sammanträden.
Tjänstemän:
Alla handläggare och chef är anmälda till fortsättningskurs i bouppteckning och
arvodesskifte hösten 2020 i SKR:s regi.

3. Mottagnings-, besöks- och telefontider m.m.
3.1 Besök
a) Ange överförmyndarens/överförmyndarnämndens mottagningstider.
Möjlighet att boka besök när så önskas
Handläggarna som riktar sig mot Älmhult och Markaryd tillhandahåller service
genom att det är möjligt att boka besök på plats i respektive kommun.
Det är också möjligt att vända sig till myndigheten via mail och dessa besvaras
snarast, samma dag eller senast påföljande dag.

b) Är överförmyndarens /överförmyndarnämndens lokaler för besök och möten
tillgängliga för rörelsehindrade?
Ja. Finns besöksrum i entré i samtliga kommuner.
3.2 Ange överförmyndarens /överförmyndarnämndens telefontider.
Telefontider:
Måndag, onsdag, fredag 10-12
Tisdag och torsdag 13-15
Möjlighet att tala in meddelande och svar ges så snart som möjligt och senast
efterföljande dag.

3.3 Webb och mejl
a) Har överförmyndaren/överförmyndarnämnden information på kommunens
webbplats?
Ja
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b) Har överförmyndaren/överförmyndarnämnden en mejladress till myndigheten?
Ja
c) Finns möjlighet till säker elektronisk överföring av känsliga personuppgifter till
och från överförmyndaren/överförmyndarnämnden?
Nej
Vid kommunikation med domstol sker överföring i krypterad form.
Myndigheten använder huvudsakligen brev i kontakt med enskilda och
ställföreträdare om fråga är om information som omfattas av sekretess
4. Verksamhetens omfattning
Om ni rapporterat överförmyndarstatistik avseende verksamhetsåret
2019 till länsstyrelsen senast samma dag som denna enkät ska ges in till
Länsstyrelsen, behöver ni inte besvara frågorna under denna punkt.
4.1 Ange antalet kommuninvånare:
4.2 Hur många godmanskap var aktuella den 31 december 2019?
4.3 Hur många förvaltarskap var aktuella den 31 december 2019?
4.4 Hur många förmynderskap var aktuella den 31 december 2019?
4.5 Hur många ärenden har påbörjats och avslutats under 2019:
5. Granskning
5.11 hur många ställföreträdarskap ska/skulle årsräkning avseende år 2019 ges in?
508 ärenden
5.2
a) Hur många årsräkningar hade inte inkommit per den 1 mars vid senaste
inlämningstillfället?

c) Hur många ställföreträdare blev föremål för vitesföreläggande på grund av att de
inte inkommit med årsräkning i rätt tid?
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Ser ut att bli 11. Ej klart ännu.
5.3
a) Rutiner för granskning av års- och sluträkningar.
Bifoga överförmyndarens/överförmyndarnämndens rutiner eller checklistor för
granskning av års- och sluträkningar.
b) Beskriv särskilt hur överförmyndaren/-nämnden följer upp redovisade skulder i
förteckning och årsräkning.
Kontroll gällande att de inte ökat onaturligt i förhållande till tidigare år.
Ställföreträdarna brukar ge förklaringar. I annat fall inhämtas förklaringar vid behov.
I de fall ökning skett påtalas möjlighet till budget och skuldrådgivning och
skuldsanering.
Ökning av skuld ses även i vissa fall som en impuls för att överväga förvaltarskap. Ev
initieras utredning gällande detta då anledning till detta finns.
c) Hur görs urval till ev. djupare granskning?
Utifrån förutbestämda födelsedatum
Extra ärenden har även uttagits vad gäller professionella gode män
För de som är fler ärenden än 5 kontrolleras även något av deras ärenden
(Innan ordinarie granskning av årsräkningar startar)

d) Hur säkerställer myndigheten att samtliga ställföreträdarskap där årsräkning ska
ges in, över tid blir föremål för djupare granskning än s.k. rimlighetsgranskning?
Nytt för 2019 och som inleddes sommaren 2019: Fortlöpande djupgranskning då vi
ser anledning till detta. I de fall så skett gör vi anteckning i journal märkt
Djupgranskning för att de ska vara sökbara. Detta har gjorts som ett led i att öka
mängden djupgranskade ärenden och för att på så sätt granska fler ärenden än de
som görs vid årsgranskning.
e) Hur stor andel av årsräkningama blir föremål för djupare granskning under ett år?
35 st. 2018 var det 24. Till det kommer de övriga granskade som inte hör till
årsräkning med 7 stycken (se d)
5.4 När var flertalet av årsräkningama avseende inkomståret 2018 (och i
förekommande fall 2019) granskade?
2018: Merparten var granskade före midsommar 2019. En andel togs efter
sommaren och slutligen var några klara intill 1 oktober 2019.
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2019: I dagsläget är 217 granskade av 508.
Merparten hoppas vi ska vara granskade före sommaren 2020.

5.5 När var granskningen av årsräkningarna helt avslutad?
För inkomståret 2018: 1 oktober 2019

För inkomståret 2019 (i förekommande fall):-

5.6 Hur lång är handläggningstiden i genomsnitt för att granska ingivna
sluträkningar? (Från inkommen sluträkning till granskad sluträkning)
Senast inom 5 dagar
5.7 Bifoga eller beskriv myndighetens rutiner för överlämnande av
redovisningshandlingar m.m. enligt 16 kap 8 § föräldrabalken, till behörig
mottagare.
När någon avlider:
Inväntar bouppteckning
Tar ut original på förteckningar, årsräkning och sluträkning för samtliga
Skriver in vilken person vi adresserat handlingarna till
Skickar med rekommenderat brev
Vid upphörande av godmanskap/förvaltarskap efter tingsrättens beslut:
Skickar förteckningar, årsräkning och sluträkning med rekommenderat brev till
huvudmannen själv
Skickar med rekommenderat brev
Förmynderskap:
Skickar ut de handlingar som inkommit med följebrev.
Skickar med rekommenderat brev
5.8 Bifoga rutin/checklistor eller redogör för hur myndigheten granskar hur
uppdragen att bevaka rätt och sörja för person genomförs (se 12 kap 2, 5 och 9 §§
föräldrabalken).
Dels utifrån redogörelsen som god man/förvaltare lämnar in. Indirekt kontroll sker
i samband med att handläggning av ärenden sker fortlöpande. Då ser vi till att vi har
tillräcklig information att tillgå. Även uppföljning då vi får impulser/klagomål t ex
från chef för särskilt boende.

8(11)

Länsstyrelsen
Skåne

Dnr 203-14739-2020

5.9 Beskriv eller bifoga rutin/checklista och bifoga i förekommande fall
frågeformulär till förvaltare avseende myndighetens årliga särskilda granskning av
förvaltarskap (se 5 § 2 st förmynderskapsförordningen).
GO FN skickar ut blanketten omprövning av förvaltarskap under hösten och där
förvaltaren får redogöra för hur det fungerar och om de anser att förvaltarskapet ska
upphöra eller fortsätta.
Ev anmodas om komplettering.
Om ärendet varit i tingsrätten görs ingen vidare omprövning utan då ses ärendet
omprövat av TR:n. Då görs en tjänsteanteckning gällande detta. Genomgång görs av
samtliga. En bedömning görs av inkommet material och där ärendet bereds för
beslut i TR:n eller så gör nämnden en omprövning av beslutet längst ned på
blanketten.
6. Ställföreträdare
6.1 Bedöms antalet ställföreträdare vara tillräckligt stort?
Nej för området Ljungby
För områdena Markaryd och Almhult finns idag ställföreträdare på kö för ärenden
som är lämpliga för lekmän. I något fall har ställföreträdare där kunnat omfördelas
till Ljungby. Svåra ärenden har kunnat fördelas till professionella gode män utifrån
det behov som faktiskt funnits.
Behovet stort och ständigt ökande för de som behöver professionella gode män och
ffa i Ljungby.
6.2
a) Hur rekryteras ställföreträdare?
Generell rekrytering (för att säkra allmänt inflöde):
Se bifogad lista
I vissa ärenden kan kontakt tas med befintliga ställföreträdare, som vi vet skulle
kunna passa för att fråga dem specifikt i vissa ärenden.
Vi haffar även ställföreträdare vars uppdrag upphör då någon flyttar eller avlider.
Under år 2019 har vi sett en markant ökning i tillflödet av ställföreträdare jämfört
med tidigare år på grund av rekryteringsinsatserna.
Ekonomienheten har även anställt fler professionella gode män. Idag är de 4,25
anställda jämfört med tidigare år då de var 3,0.Ärenden slussas över till dem i den
takt de mäktar med. Finns utrymme motsvarande 12 ärenden till. Inför nästa
budgetår 2021 har vi äskat medel till ytterligare en professionell god man.
b) Vilka aktiviteter har gjorts för att rekrytera lämpliga ställföreträdare, t.ex. till
mer komplicerade ärenden, sedan Länsstyrelsens inspektion 2019?
Enheten för professionella gode män har utökat sin bemanning med ytterligare 1,25

A
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c) Vilka aktiviteter planeras för att rekrytera lämpliga ställföreträdare under 2020?
Enligt tidigare modell då den varit framgångsrik
6.3 Bifoga eller redogör för myndighetens rutiner för kontroll av nya
ställföreträdares lämplighet? (11 kap 12 § 2 st föräldrabalken).
Intervju
Kontroll med polis, kronofogde och socialregister

6.4 Bifoga eller redogör för myndighetens rutiner för återkommande kontroller av
ställföreträdares lämplighet. JO har i beslut den 14 december 2009 (Dnr 21952008) påtalat att återkommande registerkontroll bör genomföras, även av
ställföreträdare som inte får ett nytt uppdrag.
Sker vart annat år för samtliga.
6.5 Hur många uppdrag som god man eller förvaltare har den ställföreträdare som
har flest uppdrag?
8 (lekmän)
20 (prof gode män, som är kommunalt anställda)
6.6
a) Anlitas personer som är kopplade till företag/organisation/kommunal
förvaltarenhet som tillhandahåller ställföreträdare, som god man eller förvaltare?

Ja (kommunal enhet för professionella gode män)
Ett ärende på gång där vi ev kommer anlita företag. Handlar om ärende med mycket
tung problematik kopplad till kriminalitet mm. Övertag av ärende från annan
kommun.
b) I hur många ärenden i så fall?
Prof: 20+20+14+14+1, totalt idagsläget 69 ärenden (maxgräns
20+20+20+20+5)
6.7 Vilken utbildning erbjuds en ny ställföreträdare? Ange särskilt i vems regi
utbildningen ges och om den anordnas i samarbete med andra överförmyndarverksamheter.
Personlig introduktion (ställföreträdarens handläggare)
Utbildning inför årsgranskning
Planerad utbildning under våren 2020 fick ställas in på grund av Corona.

A
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6.8 Vilken fortbildning har ställföreträdarna erbjudits sedan Länsstyrelsens
inspektion 2019? Ange särskilt i vems regi utbildningen ges och om den anordnas i
samarbete med andra överförmyndar-verksamheter.
Kommunalt i egen regi. Annars inga utbildningar.
6.9 Ange om, och i så fall vilken, fortbildning ställföreträdarna kommer att erbjudas
under det kommande året.
Grundutbildning i kommunal regi under hösten, förutsatt att Corona inte lägger
hinder för detta.
6.10 Har något entledigande skett av ställföreträdare med anledning av att denne
inte skött sitt uppdrag - sedan Länsstyrelsens inspektion 2019? I förekommande fall,
uppge grunden för entledigande och antal uppdrag:___________________________
Inte under 2019.
Några kan vara aktuella för år 2020.
7. Övrigt
7.1 Ange om det är några specifika frågor ni vill ta upp med Länsstyrelsen i samband
med inspektionen.
-Behövs mer vägledningar från Länsstyrelsen på motsvarande sätt som
Socialstyrelsen gör för Socialtjänstverksamhet. Knapphändig vägledning finns inom
området. Utgör en belastning för kommunerna.
-Tack och lov har SKR förbättrat sin rådgivning genom Kalle Larsson. Men SKR kan
endast ge råd och det behövs mer vägledande handböcker och allmängiltiga
publikationer för hur handläggning ska gå till.
-Skriande behov av ny lagstiftning. Otillräckligt med det utredningsuppdrag som
pågår. Den rättsosäkerhet som finns i handläggningen idag med otydliga roller
mellan läkare, överförmyndarhandläggare och domstol skapar problem för
ställföreträdarna.
-”Felaktigt” utformade mallar för läkarintyg hos Socialstyrelsen utgör ett allvarligt
hot mot rättssäkerheten i tillämpningen och drar resurser i hanteringen hos såväl
hälso- och sjukvården som hos överförmyndarnämnderna. Finns behov av att
Länsstyrelsen också driver sådana förändringsfrågor. Hade mallarna haft annorlunda
utformning skulle arbetsbelastning varit betydligt lägre för
överförmyndarhandläggarna.
- Oklart hur man ska följa upp skulder på barn.
7.2 Har det sedan förra inspektionstillfället skett något i övrigt som Länsstyrelsen
som tillsynsmyndighet bör känna till?
-Möjlighet att ta del av fler blanketter på hemsidan (nu fler blanketter än tidigare).
Ständig utveckling pågår. Likaså pågår ett ständigt utvecklingsarbete vad gäller
informationen på hemsidan.
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- Barnkonventionen har implementerats i nämndens arbete (ffa vad gäller i
förmynderskapsärenden har detta tillämpats)
- Nämnden har äskat medel för fler prof gode män och för verksamhetssystem som
innebär att vi kan övergå till mer digital handläggning
- Omfattande arbete har lagts på att förbättra informationsmaterial till anmälare, för
att råda bot på rollfördelningsproblematik. Även annat informationsmaterial har
uppdaterats på hemsidan.
- Samverkan med socialtjänsterna har fördjupats för att informera mer om vad
rollfördelning vilket vi tänker ska innebära att inte fel förväntningar på vad ett
ställföreträdarskap ska innebära uppstår hos våra samverkanspartners. Skonar även
lekmännen då de inte heller får orimliga förväntningar i sina uppdrag.

Namn, telefonnummer och e-postadress till den som fyllt i uppgifterna:
Katrin Nilsson 0372-789194
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Skåne

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/ dataskydd.

