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Gemensam överförmyndarnämnd för Höör och
Hörby
overformyndaren@hoor.se

Kontaktperson

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsjuridiska enheten
Ulf Andersson
010-224 12 24 (9.00-12.00)
skane@lansstyrelsen.se

Inspektion av överförmyndarverksamhet
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Överförmyndaren
ska lämna länsstyrelsen de upplysningar som den behöver för att kunna utöva sin
tillsyn. (Se 21 och 22 §§ förmynderskapsförordningen [1995:379].)
Vid kontakt med överförmyndarnämnden har överenskommits att inspektionen ska
ske genom inspektionsbesök i Höör den 7 september 2021 kl. 10.00.
För att aktgranskning ska kunna underlättas anmodas ni att per post skicka in en
utskrift av överförmyndarens register till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer i god
tid att meddela er om vilka akter som valts ut för granskning så ni hinner plocka
fram dem till inspektionstillfället samt skriva ut aktuella dagboksblad, eventuella
journalanteckningar och tjänsteanteckningar som inte redan finns i akterna.
Ni anmodas således att
• skicka in en utskrift av överförmyndarens register per post till
Länsstyrelsen Skåne, Att. Ulf Andersson, Östra Boulevarden 62 A, 291 86
Kristianstad. Vi kommer snarast att informera er om vilka akter som
rekvireras.
• Skicka en lista via post över akter där huvudmannen är eller har varit
delägare i dödsbo under år 2020 tills nu.
• besvara frågorna i det bifogade formuläret och skicka in det till
Länsstyrelsen, gärna via Länsstyrelsens e-tjänst för yttrande vilken nås via
Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/skane Om oss – Våra
tjänster – Komplettering eller yttrande i ärende. Ange diarienummer 203-
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30699-2021 som referens på de handlingar som sänds in. Det besvarade
formuläret kan bifogas i pdf-format, spara därför det besvarade formuläret i
det formatet för att kunna bifoga till e-tjänsten.
Registret och det besvarade frågeformuläret ska vara Länsstyrelsen till handa senast
den 31 augusti 2021.
Eventuella frågor om inspektionen kan besvaras av ansvarig handläggare.
Kontaktuppgifter finns i brevhuvudet.
Ulf Andersson
Länsassessor
Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga:
Frågeformulär

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

