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Informationom rapportfrån inspektionav
överförmyndarelöverförmyndarnämnd

Länsstyrelsenharinspekteratöverförmyndarverksamheteni erkommun.Kopiaav
rapportfråninspektionenöversändstill kommunstyrelsenochkommun-
fullmäktigei egenskapavhögstaledningförkommunenochdärmedytterst
ansvarigaför verksamheten.

Länsstyrelsenärtillsynsmyndighetforkommunernasöverförrnyndarverksamhet
ochskainspekteraverksamheteni kommunerna.Vid inspektionenska
Länsstyrelsengranskaomöverförmyndarenshandläggningföljerreglernai
föräldrabalken,fönnynderskapsförordningenochäveni övrigtskerpåett
rättsäkertochlämpligtsätt.Länsstyrelsenskaalltidkontrolleradelsdetav
Överförmyndarenfördaregistretöverärenden,delsstickprovsvisutvaldaakter.

lnspektionsrapportenärupplagdpåföljandevis.l sammanfattningenangespå
vilkapunktersomLänsstyrelsenframförkritikmotverksamheten.Om
Länsstyrelsenintefunnitnågotattkritiserasåframgårävendet.Underrubriken
'aktgranskningmedkritik' redogörLänsstyrelsenför deaktersomvi granskatdär
vi funnitanledningattkritiseranågondelavhandläggningen.Underrubriken
'övrigaktgranskning'redogörLänsstyrelsenforandrarättsñågorsomuppkommit
vid granskningenavakternaochviddenefterföljandediskussionenmed
överförmyndarkansliet.Underrubriken*övrigafrågor'redogörLänsstyrelsenför
informationm.m.somframkommitutöveraktgranskningen.

Länsstyrelsenkanframföratrenivåeravkritik:kaninteundgåkritik kritikeller
allvarligkritik.Samtligasammanfattasdocksomkritiki deninledande
sammanfatmingen.Inteundgåkritikärdenmildasteformenavkritikochallvarlig
densträngaste.När allvarligkritikframförsskaLänsstyrelsennonnaltsettfölja
uppfrågan,antingengenomattbegäraâterrapporteringellergenomettsärskilt
uppföljandemötefsamtal.

Postadress Besöksadress Telefon E-pastfwebbpiats
LänsstyrelsenStockholm Regeringsgatan66 010-223 10 00 stockholm@iansstyreisen.se
Box22067 www.Iansstyrelsen.selstockholm
10422 STOCKHOLM
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Enhetenförtillsyn
SophieCarlgren

Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Sala
kommun den 6 oktober 2016

Sammanfattning

Länsstyrelseni Stockholmslän(Länsstyrelsen)harefterinspektionenfunnit
anledningattkritiseraÖverförmyndareni Salakommun(Överförmyndaren)på
följandepunkter:

~ Långhandläggningstidavseendeenansökanomsamtycketill egendoms
fördelningi ettärendeomförmynderskap.‘

— Långhandläggningstidföranordnandeavgodmanslcapför
ensamkommandebarni femärenden.

- Bristfálligtillsyni ettärendeomiönnynderskap.

Inledning
Vid inspektionenden6 oktober2016granskadeLänsstyrelsen32akter.Förmer
informationsebilagamedförteckningöverdegranskadeakterna.

EfteraktgranskningenhöllLänsstyrelsenettsammanträdemedÖverförmyndaren
därdefrågorsomuppståttvid granskningenavalcternabehandlades.Vid
sammanträdetmedverkadeValter Larsson,Ann-KristineHallströmochMichael
PBJohansson(överfinnyndare)frånÖverförmyndarensamtLisaWelleniusoch
SophieCarlgrenfrånLänsstyrelsen.

I denmånLänsstyrelsenharfunnitanledningattkommenteraÖverförrnyndarens
handläggningavärendenaframgårdettaavrapporten,medhänvisningtill aktuella
riktnummer.

Aktgransknln medkritik

Handläggningsrid- ansökanamsamtycketill egendomsfördelning

I rapportenfråninspektionenår2015(dnr203-23300-2015)kritiserade
LänsstyrelsenÖverförmyndarenför bristandebevakningavattenansökanom
samtycketill egendomsfördelningalternativtenredogörelseförskifteshinder
inkommiti ettförmynderskap(aktI501).

Länsstyrelsengranskadeåteraktenviddennuvarandeinspektionenochfannatt
Överförmyndarenden18oktober2015begärtattförrnyndarenskainkommamed
enredogörelseförskiñeshinder.Den12november2015inkomen
arvskifteshandlingfansökanomsamtycketill egendomsfördelningtill
Överförmyndaren.Överförmyndarenharsammadagnoteratföljandepåärendets
dagboksbiad."Dödsbadelninginkom- urfåárd20140103,Fördelningavarvet.E31’
kompletthandling” Avhandlingarnai aktenframgårinteattÖverförmyndaren
vidtagitnågraåtgärdermedanledningavdeninkomnaatvskitlesnandlingen.
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Regelni 7 § förvaltningslagen (l 5986:223)om snabb och enkelhandläggning ska
vara vägledande i samtliga ärenden hos Överförmyndaren.En snabb handläggning
hos överiönnyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den enskilde som annars
kan riskera att hans eller hennes personliga eller ekonomiskaförhållanden för-
sämras. I kravet på snabb handläggning ligger att Överförmyndarenunder
handläggningstiden måste bevaka att utredningen hela tiden förs framåt.

I förevarande ärende inkom en arvskiiteshandlinglansökan om samtycke till
egendoms fördelning den 12november 2015 och Överförmyndaren hade vid tiden
förLänsstyrelsensinspektion- närmare11månaderefterdetatt ansökaninkom-
fortfarande inte fattat beslut eller vidtagit några andra åtgärder i ärendet.
LänsstyrelsenärkritisktillÖverfönnyndarenslångahandläggningstid.

Handläggningstid—anordnandeavgodmanskapjörensamkommandebam

Införinspektionentog Länsstyrelsendelav Överförmyndarensregisteröver
ställföreträdarskapochfannattÖverförmyndarenshandläggningstiderför
anordnande av godmanskap för ensamkommande barn överlag inte var långa. I
någraav ärendenaföre-fölldet docksomatt handläggningstidernauppgåtttill mer
än fyra veckor och Länsstyrelsen valde därför att granska dessa ärenden vid
inspektionen.

Följande noterades vid granskningen.

- Itvå ärenden hade Överförmyndaren hatt en handläggningstid på 4 veckor
(akt 1935 och 1986).

- I tre ärenden hade Överförmyndaren haft en handläggningstidpå 6-8
veckor (akt 1893, 1895 och 1931).

Vid santmanträdetuppgavÖverförmyndarenbl.a.att dei augusti2015hade30
ensamkommande barn i kommunen och att de nu (oktober 2016) har 175 barn.
Som mest befann sig 225 barn i kommunen. Vidare uppgavs att samtliga tilltänkta
gode män gär Migrationsverkets webbutbildning innan de träffar
Överfönnyndaren för en intervju. Den tilltänkta gode mannenträffar dessutom
alltidbarnetinnananordnandet,vilketbl.a.säkerställerattÖverfönnyndarenär
behörig att besluta i frågan.

Överförmyndaren har i ett yttrande efter inspektionen ävenuppgett bla. följande.
Under hösten 2015 ankom flera ensamkommande barn till Sala kommun via andra
kommunplaceringar. Dessa barn fick Överförmyndaren lägga ner mycket tid på då
ansökan om god man inkom via för-hågenfrån familjehemfHVB hem,
skolsamordnare och även från familjehemskonsttlenter. Ansökan om god man kan
endastgörasav socialtjänsteneller Migrationsverketochdärförfick
Överförmyndaren lägga ner mycket tid på att få fram vilken socialtjänst eller
Överförmyndarei landet som hade ansökan liggande hos sig och att ställa frågan
till Migrationsverket var omöjlig, de svarade inte i telefon eller via e-post.
Överförmyndaren anordnar inte god man på annat än behörigsökande. Därmed
ladesdet nermyckettid på.att få svarfrån andraöverfönnyndareoch
socialtjänsten

Länsstyrelsen vill ñamföra följande.

Länsstyrelsengranskadeunderär 2016särskiltärendenangående
ensamkommande barn då det under år 2015 var en osedvanligt stor inströmning
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av ensamkommande barn till Sverige. Över 35 000 barn utan vårdnadshavare
sökte under året asyl i Sverige. Detta innebar en stor belastning för de flesta
kommunerna i Sverige. För många av övertörmyndarna innebardet en omfattande
ökning av antalet ärenden där en god man ska utses för ett ensamkommande barn.
Tillströmningenav nya ärendenminskadedockkraftigtunderbörjanav år 2016.

Når ett barn blir anvisat till en kommun av Migrationsverket, får den kommunens
Socialnämnddet huvudsakligaansvaretför barnet.På grundavdenstoratill-
strömningen av barn har väldigt många kommuner placerat barnet på boenden i
andrakommuner.Enligt11§ lag (2005z429)om godmanförensamkommande
barn (LGEB)och 11kap.25 §föräldrabalken(FB)skaöverfönnyndareni den
kommun där barnet vistas förordna en god man för barnet. Vistelsebcgreppet
betyder att det är den kommun där barnet fysiskt uppehåller sig som har ansvaret
för godmanskapet för barnet. Detta innebär att barnen kan ha tvâ olika kommuner
som båda år ansvariga för olika delar av deras tillvaro. Ivissa fall har den
anvisade kommunen legat långt ifrån vistelsekommuneu. Barnenhar oeksåi
många fall fått byta boende flera gånger på kort tid. Dessa förhållanden ledde till
att det under hösten 2015 ibland uppstått osäkerhet kring vilket boende barnet
befunnitsigpå, vilket i sin tur letttill osäkerhetkringvilkenkommuns
Överförmyndaresom ska förordnagodman.Ivissa fallhardet ävenlett tillatt
barnet tbrordnats flera gode män, av olika Överförmyndare.Allt detta har
sammantaget lett till att handläggningstiderna for att förordnagod man blivit
längre än vanligt hos många Överförmyndare.

I 3 § LGEB anges att god man ska iörordnas så snart det är möjligt.Iförarbetena
till lagen(seprop.2004!05:l36s. 27 och s. 31 f.) stårbla. attdet är en naturlig
följdav barnensutsattasituationatt ett ärendeom forordnadeav godmanforett
ensamkommande barn handläggs skyndsamt. Lagstiftaren har valt att inte specifi-
cera en tidsgräirs, men det har ofta tolkats som att det inte ska ta mer än några
dagar.

Vid nuvarande granskning farm Länsstyrelsen fem ärendenmed handläggnings-
tider på 4-8 veckor. Mot bakgrund av kravet på skyndsarnhetmed anledning av
barnets utsatta situation är Länsstyrelsen kritisk till Överfdrmyndarenslånga
handläggningstideri dessaärenden.

Länsstyrelsenvill dockframhållaatt nästanalla ärendenaharhandlagtssnabbt
och att Överförmyndaren har arbetat mycket med att relcryteragode män.
Länsstyrelsen kan också konstatera att en del problem har orsakats av bristfällig
samordning mellan de olika inblandade myndigheterna och långa
handläggningstider hos både Migrationsverket och socialnämnderna.Den .
situationsområddeunderhösten2015var ocksåextraordinära

Mot bakgrundav det Överförmyndarenframförti sitt yttrandevill Länsstyrelsen
även ñamhålla att Överförmyndaren inte behöver invänta en ansökan från
Migrationsverketeller socialnämndenför att kunnaanordnaettgodmanskap.
Överfonnyndaren får också självmant ta upp frågan (se 3 § LGEB).
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Tiflsynfbrmynderskap

Vid granskningen av ett förrnynderskap (akt 1364)noterade Länsstyrelsen
följande.

-— Barnets far avled 201l. Fadern drev ett företag tillsammans med en
kompanjon och barnet ärvde 50 % av aktierna. Enligt ett protokoll från ett
sammanträdeden9 oktober2012,där barnetsförmyndare,barnetsgode
man,den andraaktieägarensamtrevisornnärvarat,varparternaöverens
om att aktiebolaget skulle värderas till 3 500000 kr. Vid sammanträdet
komman överensomhuren överlåtelsemellanbarnetochkompanjonen
skullegåtill ochattman så snartsommöjligtskullegenomföraåtgärder
för att genomföra transaktionen.

- Den 20maj 2013 inkom förmyndaren med en förteckning över barnets
i egendom den 31 december 2012.Företaget och dess värde är upptagen'

förteckningen.I de årsräkruingarsom inkommitdäreftersaknasdock
uppgifter om företaget eller dess värde. Det finns inte någon förklaring tili
dettai aktenochdet framgårinteatt Överförmyndarenuppmärksammat
dettavid granskningenavårsrälcningama.

Föräldrarkani egenskapav förmyndareundervissaförutsättningarvaraskyldiga
att föredenförstamarsvarjeår lämnain årsräkningartill Överförmyndarenöver
sin förvaltning av sitt barns tillgångar. Det gäller tex. när värdet på barnets
tillgångar, som förvaltas av föräldrarna, genom arv, gåva, värdestegring eller på
något annat sätt komm-litatt överstiga åtta gånger gällande prisbasbelopp enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Iårsräknjngen ska förmyndarna ange
egendomenoch dessvärdevidbörjanoch slutetav dentid somräkningenavser,
skuldersomhänförsigtill egendomenvidsammatidpunktersamtinkomsterav
egendomen och utgifter som har betalats med egendomen eller dess avkastning
(se 13 kap. 2 och 14 §§ FB).

Överförmyndaren ska granska förmyndares verksamhet med ledning av de
förteekningar,årsräkningar,sluträlmingarsamtandrahandlingarochuppgifter
angående förvaltningen som har länmats (se 16 kap. 3§ FB).

Årsräkningamai det aktuellaärendetinnehållerinte deuppgiftersom
fönnyndarenenligt 13kap. 14§ FE är skyldigattuppge.Överförmyndarenborde
därför ha begärt att förmyndaren skulle ha kompletterat årsräloringarnainnan
granskningen slutfördes. Länsstyrelsen är kritisk till Överförmyndarens
bristfälligatillsyni ärendet.

Övrigaktgranskning
ingen notering.

Övrigafrågor
In-
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Lansstyrelsen Mum
" Stockholm 201?-03-09

Enheten för tillsyn
Sophie Carlgren

Granskade akter

Färvalrarskap
Aktnr. 1463,1581,1391, 37, 18, 1432, 1059, 210

Godmanskap
Aktnx. 1292,1172,1063,416, 1555,1500,1395,1301

Förmynderskap
Aktnr.1704,1364,1501,1481,14I4, 1152

Godmanskapför ensamkommande barn
Aktnr.1985, 1986,1931,1920,1895,1893, 1819,1815

Ansökan/anmälan om behov av srälijâirerrädare
Aktnr. 1996,2004

Telefon

010-223 1D0D
Besüksadresa

RegeringsgatanBB
Postadress
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Beteckning
203-34638-2016

E-postfwehhplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se!stocTr<holm
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