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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Plats och tid

Hörby, Kommunhuset - Victoria Benedictsson 2
Onsdagen den 10 april 2019 kl 14:00–15:27

Beslutande

Johan Ohlin (SD), Ordförande
Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande
Anders Malmgren (M)
Maria Truedsson (MP)

Övriga

Martin Ekstrand (KD)
Rosemarie Lejonseraf (M)
Daniella Christopherson, Överförmyndarhandläggare, KLK,
Kanslienheten
Evelina Magnusson, Överförmyndarhandläggare, KLK,
Kanslienheten

Utses att justera

Maria Truedsson (MP)

Justeringens plats och tid

Hörby kommunhus, överförmyndarverksamhetens lokal, 2019-0418, kl. 07:30.

Paragrafer 15–22

Sekreterare

Daniella Christopherson
Ordförande

Johan Ohlin (SD)
Justerande

Maria Truedsson (MP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/3

§ 15 Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare. Notering av närvaro.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2019-04-10

4 (13)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/3

§ 16 Val av justerande och fastställande av
föredragningslistan
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
1. Maria Truedsson (MP) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.
2. Dagens protokoll justeras i Hörby kommunhus, överförmyndarverksamhetens lokal,
2019-04-18, kl. 07:30.
3. Föredragningslistan till dagens sammanträde godkänns.

Ärendebeskrivning
Föredragningslista och kallelse till dagens möte är publicerad på Meetings+, till vilken
ledamöter och ersättare har åtkomst.
Överförmydarverksamheten har upprättat ett förslag på justeringsschema för 2019.
Ordföranden justerar alltid protokoll tillsammans med en ledamot från nämnden. Som
huvudregel sker justering på torsdagar veckan efter sammanträdet i Hörby kommunhus.
Vid förhinder ska den föreslagna justeraren vända sig till kommunkansliet i Höör.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att justering av dagens protokoll äger rum i
Hörby kommunhus, överförmyndarverksamhetens lokal, 2019-04-18, kl. 07:30. Nämnden
bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
1. Justeringsschema ÖFN 2019.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/14

§ 17 Information från
överförmyndarverksamheten mars 2019
och redovisning av kurser samt
konferenser
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
1. Översända tjänsteskrivelsen till de gemensamma KSAU:arna för kännedom om
samverkan.
2. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inkommande i Höör 2018-01-01 – 2018-04-01
46 ärenden
Avslutade i Höör 2018-01-01 – 2018-04-01
29 ärenden
Totalt antal aktiva ärenden under 2018 i Höör
306 ärenden (216 aktiva under 2018)
Totalt antal aktiva ärenden under 2018 i Hörby
305 (223 aktiva under 2018)
Totalt i båda kommunerna hade överförmyndarverksamheten 577 ärende den 201804-01.
531 aktiva och 46 under avslutande.
Antal ställföreträdarskap i Höör
253 totalt i Höör
Antal ställföreträdarskap i Hörby
236 totalt i Hörby
Antal inkommande ärenden mars 2019
38 stycken från och med 2019-01-01—2019-04-03
Antal ärenden under avslutande mars 2019
26 stycken totalt i båda kommunerna.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Antal ärenden som är avslutade
30 stycken totalt i båda kommunerna.
Utbildning för ställföreträdare
Tre tillfällen 2019-03-37, 2019-04-03 och 2019-04-10.
Testgruppen för e-wärna

Planerad och påbörjas under våren 2019. Överläggning
Överförmyndarhandläggare, Evelina Magnusson, redogör för den statistik som återfinns i
tjänsteskrivelsen. Evelina Magnusson konstaterar att statistiskt har ärendena minskat.
Detta beror dels på att ensamkommande flyktingbarn blir myndiga. Vidare är det påvisar
statistiken att huvudmännen är en ökad åldersgrupp.
Överförmyndarhandläggare, Evelina Magnusson, berättar kort om den utbildningen som
hålls för ställföreträdare. Ikväll hålls sista utbildningstillfället. Det kommer att hållas en till
utbildningsomgång under våren 2019. Evelina Magnusson informerar om att de
förtroendevalda i nämnden kommer att bjudas in till kommande utbildningstillfällen för att
få möjlighet att möta ställföreträdarna.
Överförmyndarnämnden föreslår att en överförmyndarhandläggare ska gå på länsträffen
23-24 maj 2019.
Nämnden uttrycker önskemål om att även de förtroendevalda ska gå på utbildning.
Ordföranden konstaterar att han tillskriver kanslichefen i Höör för att förmedla att en
handläggare ska gå utbildningen och sedan kompetens överföra till de förtroendevalda.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att dagens diskussioner har lett till att nämndens ledamöter
uttrycker önskemål om utbildning och ett nätverksforum för förtroendevalda.
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta att Översända tjänsteskrivelsen till de
gemensamma KSAU:arna för kännedom om samverkan och lägga informationen med
godkännande till handlingarna. Nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Länsträff för överförmyndare 23-24 maj.pdf
3. Kommande kurser Kommunförbundet Skåne.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/15

§ 18 Informationsärende: Arvode till särskilt
förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande flyktingbarn
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
1. Översända tjänsteskrivelsen till socialtjänsten i Hörby och Höör för kännedom.
2. Lägga informationen med godkännande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En problematik gällande arvode för särskilt förordnade vårdnadshavare till
ensamkommande flyktingbarn har uppmärksammats av överförmyndarverksamheten och
ställföreträdare i Höörs kommun. Detta är ett bekymmer som främst för Höörs kommun,
då socialtjänsten i Hörby har valt en annan lösning som tillämpas av de flesta kommuner i
landet.
Ensamkommande barn får vid ankomsten till Sverige en god man. God man för
ensamkommande barn tillsätts av överförmyndaren i den kommun där barnet vistas.
Det är socialtjänsten i anvisningskommunen som placerar barnet på lämpligt boende.
Ibland kan det vara samma kommun som barnet har blivit anvisad till eller en annan
kommun. När sedan överförmyndaren förordnat en god man för det ensamkommande
barnet utövar överförmyndaren i vistelsekommunen tillsyn över den gode mannen och
betalar ut arvode till denna. detta görs med stöd av lagen för god man för
ensamkommande barn. God man för ett ensamkommande barn ska ses som en tillfällig
lösning tills en vårdnadshavare har utsetts.
När ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd så ska enligt lag socialtjänsten i
anvisningskommunen ansöka till tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare
utses. När en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats upphör överförmyndarens
tillsyn enligt lagen om god man för ensamkommande barn. Istället ska tillsyn över den
särskilt förordnad vårdnadshavare göras i enlighet föräldrabalkens regler för förmyndare.
Detta innebär att arvode betalas ut enligt samma regler som för ”vanliga
godmansuppdrag”. Överförmyndaren utövar ingen tillsyn över vårdnadsdelen i uppdraget,
utan tillsynen gäller förmyndarskapet, på samma vis som tillsyn utövas för ”vanliga”
förmynderskap. Överförmyndaren utövar alltså tillsyn över förvaltningen av barnets
tillgångar. Det är socialtjänsten i anvisningskommunen som ansvara för att följa upp att
särskilt förordnade vårdnadshavare fullföljer sitt uppdrag som vårdnadshavare.
Eftersom barnet vid uppehållstillstånd blir folkbokförd ändras även vilken överförmyndare
som är behörig att utöva tillsynen och besluta om arvode. Det är överförmyndaren i
folkbokföringskommunen som är behörig att göra detta.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Frågan är då vem som ska stå för arvodet till särskilt förordnad vårdnadshavare för delen
av uppdraget som är som vårdnadshavare.
Många kommuner har valt att lösa detta genom att socialtjänsten i anvisningskommunen,
som är den som ansöker om särskilt förordnad vårdnadshavare, sluter ett avtal med
vårdnadshavaren och betalar ut arvode. Exempelvis Hörby kommun har löst frågan på
detta sätt, vid denna lösning elimineras risken att det uppstår problem med att barn flyttar
och ändrar folkbokföringskommun. Det är socialtjänsten i anvisningskommunen som är
ansvarig oavsett vart barnet bor.
I Höörs kommun har socialtjänsten tagit ställning i frågan på så viss att de endast sluter
avtal med särskilt förordnade vårdnadshavare som även är familjehem. För övriga särskilt
förordnade vårdnadshavare hänvisar socialtjänsten till överförmyndaren för arvode även
för de delar i uppdraget som tillhör vårdnadshavarskapet.
Denna lösning fungerar hjälpligt, endast så länge barnet är folkbokfört i Höörs kommun,
men det blir problem när barnet flyttar till en annan kommun. Särskilt förordnad
vårdnadshavare får då ansöka om arvode hos överförmyndaren i den kommun där barnet
är folkbokfört och den överförmyndaren kommer troligtvis att endast besluta om arvode
för den delen som ingår i överförmyndarens uppdrag att besluta om, det vill säga
förmyndarskapet. Detta innebär att ingen kommer att stå för kostnader för delen av
uppdraget som omfattar vårdnadskapet. Det uppstår även bekymmer gällande exempelvis
vilken kommun som ska ansvara för tolkkostnader.
Med gällande riktlinjer uppstår även en del andra frågor, som dubbel arvodering till
särskilt förordnade vårdnadshavare för barn folkbokförda i Höörs kommun med anvisade
till andra kommuner.
Överförmyndaren i Höörs kommun får inte besluta i ärende gällande barn som är
folkbokförda i en annan kommun. Detta framgår tydligt i föräldrabalken 16 kap 2 §
”Tillsynen utövas av överförmyndaren för den kommun där den som har förmyndare, god
man eller förvaltare är folkbokförd. Om den enskilde inte är folkbokförd i Sverige, utövas
tillsynen av överförmyndaren för den kommun där den enskilde vistas.”
För frågor som gäller arvode till särskilt förordnade vårdnadshavare för barn som inte är
folkbokförda i Höörs kommun så ska vi hänvisa till socialtjänsten i anvisningskommun
eller till överförmyndaren i folkbokföringskommunen.
Socialnämnden kommer att behandla frågan vid nästkommande nämndsammanträde.
Förslaget är att Socialnämnden ska kunna ingå avtal om ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare i de fall där ersättning inte utgår från någon annan, dvs när barnet
placerats i annan kommun än Höör.
Lagstiftningen ger socialtjänsten inte några möjligheter att teckna sådana avtal annat än
med personer som tidigare varit familjehem och sedan övergått till att bli särskilt
förordnade vårdnadshavare därav är det nödvändigt med ett socialnämndsbeslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang. särskilt förordnade vårdnadshavare för EKB

Justerande

Utdragsbestyrkande
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_____

Justerande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/11

§ 19 Beslut om förenklad redovisning för
förmyndaren enligt föräldrabalken 13 kap
16 §
Personuppgifter publiceras ej.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/10

§ 20 Beslut om förenklad redovisning för
förmyndaren enligt föräldrabalken 13 kap
16 §
Personuppgifter publiceras ej.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/12

§ 21 Ansökan om stående uttag från spärrat
konto
Personuppgifter publiceras ej.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/13

§ 22 Delegeringsbeslut 2019-02-28 - 2019-04-01
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen och delegeringsbeslutslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegeringsordningen anger vilka ärenden nämnden har delegerat och vilken delegat
som har getts beslutanderätt i en viss fråga. Oavsett vilken delegat som har trätt in i
nämndens ställe är beslut fattade genom delegering fortfarande nämndsbeslut och kan
därmed ändras endast genom omprövning av delegaten själv eller överklagande. Beslut
som fattas av en tjänsteperson utan delegering i ärendet saknar laga verkan, vilket
innebär att beslutet inte gäller.
För delegering av beslut som fattas enligt föräldrabalken gäller de bestämmelser som
återfinns i 19 kap. 14 §. En överförmyndarnämnd får uppdra åt en ledamot, en ersättare
som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman att på nämndens vägnar
avgöra vissa grupper av ärenden. Delegeringsrätten begränsas genom uppräkning av ett
antal ärenden som alltid måste beslutas av nämnden:
1. En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige
2. Beslut enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller
förvaltare från uppdraget
3. Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
4. Att förelägga vite
5. Ärenden som har delegerats i laga ordning, men där delegaten finner att samtycke,
tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande inte bör meddelas eller beslutas,
eller anser frågan tveksam.

Beslutsunderlag
1. Delegeringsbeslut 190228-190401.pdf
2. Delegeringsordning gemensam nämnd beslutad 2019-01-09, rev 2019-03-06.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

