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Överförmyndaren i Kinda kommun
Överförmyndare i samverkan
Vimmerby kommun
598 81 Vimmerby
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581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81
E-post: WWW: Organisationsnummer:
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndaren i Kinda kommun
Länsstyrelsen företog den 30 augusti 2018 inspektion hos överförmyndaren i Kinda kommun. 
Med anledning av det gemensamma överförmyndarkansliet i Vimmerby företogs den 
inledande delen av inspektionen med genomgång av den årliga redogörelsen för verksamheten 
gemensamt med överförmyndarna i Vimmerby, Ydre och Åtvidabergs kommuner. Närvarande 
vid inspektionen var administrativa chefen Anna Erlandsson Karlsson, 
handläggare/samordnare Gerd Jörbo, Vimmerbys överförmyndare Peter Högberg, Kindas 
överförmyndare Sigvard Olsson, Ydres överförmyndare Åke Svahn och Åtvidabergs 
överförmyndare Peder Griph. Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Susanne Hjelm, Anna 
Isaksson och Malin Reinhold.

Underlag för inspektionen var den årliga redogörelsen för verksamheten som sänts in till 
Länsstyrelsen, protokoll från föregående inspektion samt den stickprovsgranskning som 
genomförts i anslutning till inspektionsbesöket. 

Redogörelse för verksamheten
Organisation m.m.
Överförmyndarna för Vimmerby, Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner samverkar inom 
Överförmyndare i samverkan (ÖVIS) och har ett gemensamt kansli i Vimmerby. Det totala 
antalet årsarbetskrafter är 3,6. På kansliet arbetar tre heltidsanställda handläggare, varav en 
även är samordnare, en administratör på 50 procent samt en verksamhetschef på 10 procent. 
En intern jurist finns numera tillgänglig och anlitas vid behov. I samband med årets 
granskning av årsräkningar har personalstyrkan förstärkts med en ekonom. Det finns ett behov 
av att utöka administratörstjänstens omfattning något för att kunna hantera tillfälliga ökningar 
av arbetsbelastningen. 

Kansliet har telefontid måndag till fredag kl. 10-12. De flesta besöken bokas i förväg. 
Spontanbesök tas emot om någon av handläggarna är tillgänglig. Det finns även möjlighet att 
besöka överförmyndarverksamheten i de övriga samverkanskommunerna med jämna 
mellanrum. 

Handläggarna har under året deltagit vid länsträffar samt vid Föreningen Sveriges 
Överförmyndares årsdagar. De har även deltagit vid Jan Wallgrens utbildning gällande nya 
förvaltningslagen. Överförmyndarna i samverkanskommunerna har s.k. överförmyndarråd 
fyra gånger per år där även verksamhetschefen samt en eller flera handläggare deltar. Vid 
överförmyndarrådet diskuteras bl.a. för verksamheten principiella frågor. 

Diarieföring och dokumenthantering m.m.
Inkommande post öppnas och diarieförs dagligen av administratören. Handlingar, inklusive e-
postmeddelanden, som är ärendespecifika diarieförs i Wärna. Övriga handlingar diarieförs i 
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Ciceron. Telefonsamtal eller besök som tillför ärendet något dokumenteras i form av en 
tjänsteanteckning i Wärna. Bevakning av att handlingar inkommer i tid sker genom 
påminnelsefunktionen i Wärna. Uppföljning av detta sker varje månad. Akterna förvaras i 
låsbara och brandsäkra skåp.

Rutiner vid ansökan respektive anmälan om anordnande av ställföreträdarskap
Ansökningar i ärenden som ska beslutas av tingsrätten skickas omgående dit. Vid anmälan om 
behov av ställföreträdarskap företas en utredning för att säkerställa huruvida ett sådant behov 
föreligger. Underlag från socialtjänsten, läkarintyg samt yttrande från anhöriga begärs in. 
Handläggningstiden för en anmälan uppgår normalt sett till ca 5-6 veckor. I vissa fall tar det 
lång tid att få in läkarintyg, vilket kan medföra att handläggningstiden förlängs något. 

Rutiner vid omprövning av förvaltarskap
Omprövning av förvaltarskap sker en gång per år.

Ställföreträdare
Det är normalt sett relativt lätt att hitta ställföreträdare till enklare uppdrag. Till mer 
komplicerade uppdrag, som dessutom tenderar att öka till antalet, är det däremot svårare. 
Rekrytering sker bl.a. genom annonser på kommunernas hemsidor och i sociala medier. Ett 
personligt möte hålls med tilltänkta ställföreträdare där dessa intervjuas och informeras om 
uppdraget. Vid prövning av ställföreträdares lämplighet görs kontroll mot belastningsregistret 
samt Kronofogdens och socialtjänstens register. 

Från och med i år ordnar kansliet utbildningar för ställföreträdare gemensamt med 
kommunerna i Kalmar län. Två gånger per år ordnas utbildningstillfällen med Jan Wallgren. 
Kansliet har planer på att även införa ett utbildningstillfälle om årsräkningar i anslutning till 
att dessa ska lämnas in. Det finns en godmansförening. 

Den ställföreträdare som har flest uppdrag har i dagsläget åtta uppdrag. Det finns ingen 
fastslagen gräns för hur många uppdrag en ställföreträdare får ha, utan en bedömning görs i 
det enskilda fallet. De flesta ställföreträdarna har enbart ett eller ett fåtal uppdrag. 

Klagomål mot en ställföreträdare som inkommer diarieförs i Wärna. Ställföreträdaren bereds 
därefter möjlighet att yttra sig över klagomålet. Eventuellt beredes även huvudmannen, 
anhöriga eller boendepersonal möjlighet att yttra sig. Överförmyndaren tar därefter ställning 
till vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Berörda parter informeras om beslutet. 

Under året har en ställföreträdare entledigats med anledning av att denne inte skött sitt 
uppdrag. Det har inte funnits någon misstanke om brott. 

Granskning av årsräkningar för år 2017
80 procent av årsräkningarna kom in till den 1 mars 2018. Ställföreträdarna begärde och 
beviljades anstånd i 30 procent av fallen där årsräkningarna inte inkom i tid. Enligt rutin 
skickas alltid två påminnelser. Den första påminnelsen skickas ut två till tre veckor efter 
1 mars. Efter påminnelserna skickas vitesföreläggande. Cirka 25 påminnelser skickades ut 
under 2018 för hela kansliet. Antalet påminnelser var relativt jämnt fördelat mellan 
kommunerna. Inga vitesförelägganden utfärdades under året. Målet är att granskningen 
årligen ska vara slutförd efter sex månader. I augusti 2018 var samtliga årsräkningar för år 
2017 färdiggranskade. Totalt granskades fyra årsräkningar, som inkommit till kansliet, med 
anmärkning. 
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Arvodesbeslut
Arvodesbeslut expedieras som huvudregel till huvudmannen. Ett meddelande skickas med 
arvodesbeslutet till huvudmannen med en förklaring om att huvudmannen ska betala arvode 
till ställföreträdaren. Beroende på huvudmannens tillstånd skickas en del arvodesbeslut istället 
till ställföreträdaren som delger huvudmannen beslutet. Överklagningshänvisningar finns med 
i beslutet. 

Rutiner vid ansökan om samtycke till försäljning av fastigheter/bostadsrätter
Ställföreträdaren ansöker skriftligen om överförmyndarens samtycke till försäljning. I ansökan 
ska skälet till försäljningen framgå. Huvudmannens samtycke, alternativt läkarintyg, ska 
bifogas, samt eventuella yttranden från anhöriga, köpekontrakt och budgivningslista. Sker 
försäljningen på öppna marknaden krävs inget värderingsintyg. Överförmyndaren tar därefter 
ställning till om samtycke till försäljningen kan ges. När fastigheten har sålts ska 
ställföreträdaren redovisa till överförmyndaren att försäljningslikviden är insatt på ett 
överförmyndarspärrat konto.

Rutiner vid ansökan om samtycke till medelsplacering
Efter att ansökan om samtycke till medelsplacering inkommit tar överförmyndaren ställning 
till om samtycke kan lämnas. Bedömningen grundas bl.a. på hur säker placeringen framstår. 
Samtycke lämnas inte för placeringar med hög risk.  

Rutiner för huvudmannens konton m.m.
Kontroll av att konton har överförmyndarspärr görs vid granskningen av tillgångsförteckningar 
och årsräkningar. Maxbeloppet på transaktionskonto är ett halvt prisbasbelopp. 

Vid ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto krävs kvitton alltid in om uttaget avser 
inköp, exempelvis möbler eller resor. Vid uttag för löpande kostnader sker redovisning i 
samband med årsräkningen. Bevakning av att kvitton inkommer sker genom 
påminnelsefunktionen i Wärna. 

När utbetalning av försäkringsersättning till omyndiga görs till överförmyndarspärrat konto 
får överförmyndaren meddelande om detta. Överförmyndaren öppnar en akt och skickar ett 
informationsbrev till förmyndarna. Informationsbrevet innehåller bl.a. information om att 
kontot dit utbetalning skett är överförmyndarspärrat och att det därmed krävs 
överförmyndarens samtycke för uttag. Överförmyndaren efterfrågar även om den omyndige, i 
och med försäkringsutbetalningen, har tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp. Om 
tillgångarna överstiger åtta prisbasbelopp krävs en tillgångsförteckning in och beslut fattas 
eventuellt om förenklad redovisning. Ansöker förmyndarna om att tillgångarna ska placeras i 
någon form gör överförmyndaren en kontroll av förmyndarna. Medför kontrollen inga 
anmärkningar ges samtycke till placeringen som inte behöver vara överförmyndarspärrad. 
Placeringen ska redovisas till överförmyndaren. Medför kontrollen anmärkningar ges 
samtycke till placeringen och beslut fattas om att placeringen ska vara överförmyndarspärrad.  

Ensamkommande barn 
Barnet ges möjlighet att yttra sig i ärende om förordnande av god man. Det sker skriftligt i 
samband med att barnet träffar den gode mannen. 

Överförmyndaren informerar barnet omedelbart efter förordnandet om vem som har 
förordnats som god man. Informationen lämnas även till barnets boende och till det offentliga 
biträdet, om ett sådant har förordnats för barnet. Om Migrationsverket meddelar barnet 
permanent uppehållstillstånd underrättar överförmyndaren socialnämnden, vilket 
dokumenteras i Wärna.
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Övrigt
Kansliet kommer att införa e-Wärna, en e-tjänst där ställföreträdarna kan lämna in 
årsräkningarna elektroniskt. Införandet beräknas ske vid årsskiftet 2018/2019. I anslutning till 
införandet planeras även utbildningstillfällen, dels för personalen och dels för 
ställföreträdarna. 

Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av sex akter (4, 16, 205, 269, 306 
och 370). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren. Därutöver har 
Länsstyrelsen i två akter (2 och 381) särskilt granskat förordnandets omfattning, det vill säga 
att uppdraget registrerats i enlighet med förordnandet samt att de beslut som 
överförmyndaren fattat överensstämmer med detta.

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generell synpunkt samt ytterligare 
påpekanden avseende nedan angivna akter. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det i akterna finns årsräkningar som har granskats utan 
anmärkning och korrigering trots att korrigeringar har gjorts av överförmyndaren. När det 
gäller granskning av årsräkningar har JO uttalat att det ska framgå om en årsräkning är 
granskad med korrigering och vad som korrigerats (se JO:s protokoll den 24 april 2008, dnr 
1202-2008).

Akt 205 – förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § FB 
Överförmyndaren har den 3 januari 2018, diarienummer 102, lämnat uttagsmedgivande om 
20 000 kronor från överförmyndarspärrat konto för löpande utgifter, datorbord samt 
vattengymnastik. I uttagsmedgivandet anges att ställföreträdaren ska inkomma med kvitto i 
den del som avser datorbord och vattengymnastik. Något kvitto har inte inkommit. Det 
framgår inte heller av handlingarna i akten att överförmyndaren påmint ställföreträdaren om 
att inkomma med kvitto. Länsstyrelsen erinrar om att det är viktigt att överförmyndaren 
säkerställer att belopp som tas ut från överförmyndarspärrat konto används för det ändamål 
som uttagsmedgivande lämnats för. 

Akt 269 – godmanskap för ensamkommande barn
På två arvodesräkningar, diarienummer 49 och 66, har korrigering gjorts av de uppgifter som 
ställföreträdaren redovisat. Det framgår inte av handlingen vem som korrigerat uppgifterna, 
men det förefaller vara överförmyndaren. Länsstyrelsen framhåller att eventuell korrigering av 
uppgifter i samband med granskning av en arvodesräkning bör göras på ett sådant sätt att det 
tydligt framgår att det är överförmyndaren som gjort korrigeringen. 

På dagboksbladet finns posten ”redogörelse granskad” upptagen med ett eget diarienummer i 
anslutning till att arvodesräkningarna granskats. I akten finns dock ingen handling som 
motsvarar denna händelse. Vid inspektionen uppgavs att det inte saknas någon handling i 
akterna, utan att posten ”redogörelse granskad” sannolikt följer av Wärna per automatik. 
Vidare uppgav överförmyndaren att detta kommer att följas upp. Länsstyrelsen upplyser om 
att JO har uttalat bl.a. följande avseende diarieföring och dokumentation i 
överförmyndarverksamhet. Ett dagboksblad ska vara utformat på sådant sätt att det är möjligt 
att med tillgång till endast dagboksbladet fastställa vilka handlingar som kommit in och 
upprättats (se bl.a. JO:s beslut den 5 maj 2009, dnr 1744-2007).
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Akt 306 – godmanskap vid boutredning/skifte 
I akten förekommer personuppgifter som avser annan huvudman än den som akten rör. 
Överförmyndaren bör tillse att en fullständig maskering av andra huvudmäns personuppgifter 
sker. 

Akt 370 – arvsavstående avseende omyndig
Akten har den 11 november 2017 flyttats över från en annan kommun och är hos 
överförmyndaren registrerad som ett arvsavstående avseende omyndig. Av handlingarna i 
akten framgår att förmyndaren under år 2003 avstått ett arv om 35 000 kronor till förmån för 
den omyndige. Beloppet förefaller ha utbetalats till den omyndige i samband med 
arvsavståendet. Huruvida utbetalning skett till överförmyndarspärrat konto, eller varför 
arvsavståendet av annan anledning föranleder en akt hos överförmyndaren framgår inte av 
handlingarna i akten. 

Av 9 § första stycket förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att överförmyndaren, 
för att fullgöra sin skyldighet enligt 16 kap. 12 § föräldrabalken att föra register, bl.a. ska föra 
register över föräldraförvaltningar där kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken 
förekommer. Av andra stycket framgår att registret även får omfatta uppgifter om andra 
föräldraförvaltningar som står under överförmyndarens tillsyn. 

Vid inspektionsbesöket diskuterades skälet till att ärendet finns upptaget i överförmyndarens 
register. Överförmyndaren kunde inte redogöra för skälet till detta. Överförmyndaren bör tillse 
att akten avslutas om den inte föranleder några åtgärder från överförmyndarens sida eller det 
finns andra skäl till att akten ska stå under överförmyndarens tillsyn. 

Sammanfattande synpunkter
De fel eller brister som uppmärksammats i överförmyndarens handläggning bör i 
förekommande fall korrigeras. 

När överförmyndaren gör korrigeringar i en årsräkning ska det framgå att den är granskad 
med korrigering samt vad som korrigerats. Det är viktigt att överförmyndaren säkerställer att 
belopp som tas ut från överförmyndarspärrat konto används för det ändamål som 
uttagsmedgivande lämnats för. Överförmyndaren bör tillse att maskering av andra huvudmäns 
personuppgifter sker i akterna. 

Återrapportering
Överförmyndaren ska senast den 12 oktober 2018 redovisa till Länsstyrelsen: 

- vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att det belopp som överförmyndaren
medgett uttag för i akt 205 använts i enlighet med medgivandet.  

- vilka åtgärder som vidtagits gällande akt 370 med anledning av de oklarheter som
framkommit vad gäller skälet till att akten finns i överförmyndarens register över 
pågående ärenden.
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I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade, länsjurist Anna 
Isaksson deltagit.

Susanne Hjelm
Länsjurist

Malin Reinhold
Länsjurist

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Expedieras till:
Kinda kommuns kommunfullmäktige, kommunstyrelse och revisorer, kinda@kinda.se

Kopia till:
Öfm-pärmen
Riksdagens ombudsmän, JO, JOkansli1@jo.se 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.




