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RAPPORT

VÅRD- OCH OMSORG

RAPPORT

Statistikrapport jml 16 kap §  6 h  SOL, samt 28 foch 28 g  § LSS,
gällande ej verkställda beslut enligt  4  kap 1 §  SoL samt  9 §  LSS

Vård och  Omsorgsnämnden  skall  till  fullmäktige lämna en statistikrapport över hur

många av  nämndens  gynnande beslut enligt  4  kap.  1  §  SOL  samt  9 §  LSS som inte har

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  Nämnden  skall vidare

ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från

dagen för respektive beslut,

Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av

nämndens gynnande beslut enligt  4  kap. 1  §  SOL  samt 9 §  LSS som inte har

verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång

tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495,
2008:77).

Kvartal: 3, 2018

Insats: Beviljad datum: M/k
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' t_—=*Länsstyrelsen
Stockholm

Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd

Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport  från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även
till kommunrevisionen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförrnyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.

lnspektionsrapporten är upplagd på följande vis.  I  sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
*aktgranskning med kritik, redogör Länsstyrelsen för de akter som Vi  granskat  där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
”övrig aktgranskning” redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som uppkommit
Vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen med
överförmyndarkansliet. Under rubriken ”övriga frågor” redogör Länsstyrelsen för
information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.

Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: kan inte undgå kritik, kritik eller
allvarlig kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande
sammanfattningen. Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig
den strängaste. När allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa
upp frågan, antingen genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt
uppföljande möte/samtal.

Postadress Besöksadress Telefon E-postlwebbplats

Länsstyrelsen Stockholm Regeringsgatan 66 010-223  10 00 stockholm@lansstyrelsen.se
Box  22067 www.lansstyrelsense/stockholm
104 22 STOCKHOLM
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Länsstyrelsen D . .
a um Beteckning

A' Stockholm 2018-11-13 203-36543-2018

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Rapport från inspektion den  4  september  2018  hos
Overförmyndaren i Sala kommun

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län har inte efter inspektionen inte funnit anledning att
rikta kritik mot Överförmyndaren i Sala kommun.

Inledning

Vid inspektion den 4 september  2018  granskade Länsstyrelsen 31 akter. För mer
information se bilaga med förteckning över de granskade akterna.

Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Överförmyndaren
i Sala kommun (Överförmyndaren) där de frågor som uppstått vid granskningen
av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade överförmyndare Michael
PB Johansson, Virve Svedlund och Sara Stille från Överförmyndarens kansli samt-
Lisa Wellenius och Lotta Reimers från Länsstyrelsen.

I  den mån Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera Överförmyndarens '
handläggning framgår det av denna rapport, med hänvisning till aktuella
aktnummer.

Aktgranskning med kritik

Ingen notering.

Övrig aktgranskning

Uppföljning föregående rapport

Akt  1501, angående ett förmynderskap, granskades söm uppföljning från
föregående0 ars rapport (se dnr  203- 13271-2017).  Länsstyrelsen noterade att
Överförmyndaren samtyckt till två arvskiften och att tidigare noterade brister
således nu var åtgärdade.

Ensamkommande barn

I  akt  1854, angående ett godmanskap för ett ensamkommande barn, noterades
följande.

-  Gode mannen förördnades till god man i december  2016.  Gode mannen
har inte inkommit med årsräkningar och det'finns inte heller något beslut
om befrielse från redovisningsskyldigheten. Den tidigare gode mannen var
befriad från skyldigheten att ge in redovisning.

— Gode mannen är sedan juli  2018  förordnad till vårdnadshavare av rätten
och inkom  i  augusti  2018  med en slutredogörelse.

Postadress Besöksadress Telefon Epost/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Regeringsgatan 66 010-223  10 00 stockholm@lansstyrelsen.se
Box 22067 www.lansstyrelsen.se/stockholm
104 22 STOCKHOLM
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Vid sammanträdet diskuterades ärendet. Överförmyndaren framförde att de
kommer att granska slutredogörelsen och sedan entlediga den gode mannen.
Overfönnyndaren har en ny akt för förmynderskapet.

Gode män ska årligen lämna in en årsräkning och redogöra för förvaltningen
under föregående år av egendom som har stått under dennes förvaltning. Om en
god mans uppdrag upphör ska denne inom en månad därefter lämna en
Sluträkning beträffande egendom som har stått under dennes förvaltning (se 14
kap. 1, 15 och 18 §§ föräldrabalken, FB). Överförmyndaren kan befria en god
man från skyldigheten att lämna års- och Sluträkning, om det med hänsyn till gode
mannens och huvudmannens förhållanden, tillgångamas art eller värde eller
omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl (se 14 kap. 19 § FB). Enligt
Länsstyrelsens mening följer det av bestämmelsens ordalydelse att ett beslut om
att befria en specifik god man från redovisningsskyldighet endast avser den gode
mannen. Om överförmyndaren byter ut den gode mannen måste därför
överförmyndaren fatta ett nytt beslut i frågan, för att hen inte ska vara skyldig att
lämna in års— och Sluträkning. Dessa bestämmelser är även tillämpliga i
godmanskap för ensamkommande barn (se 12  §  lag [2005: 429] om god man för
ensamkommande barn, LGEB).

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner angående detta.

Underskrift av huvudman

I akt 613, angående ett godmanskap, noterades följande.
—  Huvudmannen är delägare  1  ett dödsbo.
-  Överförmyndaren samtyckte till försäljning av en fastighet  1  dödsboet den

29 mars 2017. Köpekontraktet är underskrivet av en av de andra
dödsbodelägarna. Huvudmannen och gode mannen har skrivit under en
fulhnakt som ger denne rätt att sälja dödsboets fastighet.

—  Överförmyndaren samtyckte till fördelningen i arvskiftet i maj 2017.
Arvskiftet är undertecknat av både huvudmannen och den gode mannen.

Vid sammanträdet diskuterades ärendet. Länsstyrelsen framförde att
godmanskapet inte hindrar huvudmannen från att rättshandla. Denne kan såldes
själv skriva under fullmakter och arvskiften, förutsatt attdenne förstår vad saken
gäller. Gode mannens underskrift och Överförmyndarens samtycke är inte
nödvändiga då huvudmannen själv skriver under avtal. Om gode mannen ansöker
om samtycke i ett sådant fall bör Överförmyndaren kontakta gode mannen för att
ta reda på varför man gjort på detta sätt.

Angående gode mäns möjlighet skriva under fullmakter vill Länsstyrelsen
framföra följande. I SOU 2004:112 (s 763 ff) har frågan om fullmakter berörts
och bl.a. framförs följande. Det finns inte någon lagfäst möjlighet för en
förordnad ställföreträdare att sätta en annan person i sitt ställe då uppdraget
bygger på ett myndighetsbeslut som den förordnade ställföreträdaren inte
självsvåldigt kan ändra på. Ställföreträdaren är dock inte förhindrad att anlita ett
bud att utföra vissa uppdrag. Ett bud kan inte fatta någr'a självständiga avgöranden
inom ramen för ställföreträdarskapet utan är att betrakta som någon som
verkställer den förordnade ställföreträdarens beslut. En ställföreträdare kan

l,



således utan hinder uppdra åt t ex vårdpersonal att köpa vissa alldagliga saker för

pengar som överlämnats till personalen på ett boende. Vidare framförs att om en

förordnad ställföreträdare inser att han inte själv klarar av att tillgodose

huvudmannens intressen i en viss angelägenhet kan han ha behov av att anlita

extern hjälp. Det bör då vara okontroversiellt att den förordnade ställföreträdaren

kan ta kontakt med t ex en advokat för att få rådgivning om huvudmannen hamnat

i en rättslig tvist. Om advokaten ska kunna föra förhandlingar med motparten

behövs dock normalt sett även en fullmakt. Om huvudmannen inte själv är

kapabel att underteckna fullmakten så är frågan om ställföreträdaren kan göra deti

kraft av sitt ställföreträdarskap. Ändamålsskäl talar för att så bör vara fallet.

Övriga frågor

Rutinbeskrz'vningar

Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat och granskat kansliets skriftliga

rutiner rörande årsräkningsgranskning, bevakning av redovisningshandlingar samt

bevakning av arvskifte. '  '

Handläggningstz'der granskning årsräkningar

Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider

för granskningen av årsräkningar föregående år. Överförmyndaren uppgav att 236

av 237 årsräkningar för år 2016 var granskade före den  1  oktober 2017. Den  '
resterande årsräkningen granskades den 9 oktober 2017. Majoriteten av årsräk—

ningarna var granskade innan midsommar. En av anledningarna till detta är att de

får in bra årsräkningar från ställföreträdama. De har arbetat mycket med detta de

senaste åren bl.a. genom utbildningar för ställföreträdama.

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Lotta Reimers.

Bilaga:

Granskade akter

Kopia till:

Överförmyndaren
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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få .. LanSStyrelsen Datum Beteckning

' '  Stockholm 2018—11-13 203-36543-2018

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Aktgranskning

Förmynderskap

Akt  1560, 2180, 1778, 1692, 2020, 1569, 2118, 890, 1109, 669 och 1501.

Godmanskap enligt  11 kap 4  §  FB
Akt 2094, 1681, 720, 494, 1434, 616, 20, 2270, 2072 och 613.

God man för  ensamkommande barn
Akt 1817, 1854 och 1942.

Förvaltarskap
Akt 1151, 604,1188,1669,172100h 628.

Godmanskap enligt  ]] kap.  2 §  FB
Akt 2063.

Postadress Besöksadress Telefon Epost/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm Regeringsgatan 66 010—223 10 00 stockholm@lansstyrelsen.se
Box 22067 www.lansstyrelsen.se/stockholm
104 22 STOCKHOLM


