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§ 32

Diarienr: 2016ÖFN/0011

Uppföljning av åtgärder föranledda av Länsstyrelsens inspektion
(203-44284-2015)
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport.

Beslutsnivå
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomförde den 20 januari 2016 en inspektion av Överförmyndarnämnden
Värmdö Vaxholms verksamhet. Sammanlagt granskade Länsstyrelsen 36 slumpvis utvalda
akter och dagboksblad från ytterligare 9 akter. Efter aktgranskningen höll Länsstyrelsen ett
sammanträde med överförmyndarhandläggare och ansvarig verksamhetschef samt
överförmyndarnämndens ordförande.
Länsstyrelsen har kritiserat nämnden avseende långa handläggningstider för granskning av
årsräkningar och förordnande av gode män för ensamkommande barn.
Orsaken till de långa handläggningstiderna har varit vakanta handläggartjänster inom
verksamheten. Den ordinarie bemanningen under 2015 bestod av tre befattningar. Samtliga
medarbetare avslutade sina anställningar på egen begäran under hösten 2015. Konsulter
anlitades under senhösten 2015 för att hålla igång verksamheten samt fortsätta med de
kvarvarande årsräkningar som ej var färdiggranskade i november 2015.
Under hösten rekryterades tre nya handläggare och verksamheten förstärktes ytterligare med
medarbetare på deltid för att hantera de kvarvarande icke granskade årsräkningar. Samtliga
årsräkningar var färdiggranskade och avslutade under våren 2015.
Handläggningstiden för förordnande av god man till ensamkommande barn är en månad.
Under höst och vinter 2015 var antalet ansökningar på en mycket hög nivå. Länsstyrelsen
noterar också att en stor del av ärendena har handlagts snabbt utifrån de förutsättningar som
fanns.
Övrig aktgranskning
Vid den övriga aktgranskningen framför Länsstyrelsen följande:
Akt 952. Motivering av beslut ska framgå i nämndens beslut under rubrik ”Nämndens
bedömning”.
Akt 952. Tjänstemannautlåtelser som legat till grund för nämndens beslut ska fogas till
Justering:
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ställföreträdarskapets akt i enlighet med 17 § förmynderskapsförordningen (1995.379).
Akt 51. Vid uttag av medel ska underrättelse ske, 21 § FB. Sökande, klagande eller annan part
ska underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta
avser myndighetsutövning mot enskild.
Akt 184. Vid byte av ställföreträdare har endast den föregående ställföreträdarens
redovisningshandlingar överlämnats. Den entledigade ställföreträdaren ska lämna sluträkning
till överförmyndaren som efter granskning överlämnar denna till den nye ställföreträdaren.
Denna överlämnas tillsammans med de förteckningar, årsräkningar och handlingar enligt 15
kap.3 och 8 §§ FB som förvaras hos överförmyndaren. Inom två månader ska den nye
ställföreträdaren lämna tillbaka handlingarna till överförmyndaren, 16 kap. 8 § FB.
Därmed inleds en frist för den nye ställföreträdaren att väcka en ev. skadeståndstalan mot den
föregående ställföreträdaren.
Akt 184. Det framgick inte av akten om huvudmannen fått tillfälle att yttra sig i samband med
byte av ställföreträdare. Vidare innehöll akten inget läkarintyg.
I flera akter fanns räkenskaper (ex. fakturor) i original. Dessa bör sändas tillbaka till
ställföreträdaren när granskningen av årsräkningen är klar, 14 kap. 23 § FB.
Verksamheten har inga synpunkter på ovanstående anmärkningar. För att undvika fel i
fortsättningen kommer rutiner att förbättras och löpande internkontroller att införas.
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