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Öfn § 175

Ordförandebeslut
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera.
__________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll
2014-05-05

3

Öfn § 176

Delegationsbeslut Britt Skogqvist och Lina Tingström
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- Britt Skogqvist och Lina Tingström delegeras beslutanderätt enligt tidigare
beslutad delegationsförteckning vid Överförmyndarnämndens
nämndsammanträde den 7 februari 203 §2 samt den 4 april 2003 §7.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Britt Skogqvist och Lina Tingström har anställts som hendläggare, de har
förnärvarande sin arbetsplats i Falkenberg. Eftersom överförmyndarnämnden i
Varberg och Falkenberg ska bli en gemensam nämnd behöver Britt Skogqvist och
Lina Tingström delegeras beslutanderätt även avseende ärenden i Varbergs
kommun.
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Öfn § 177

Information om flytten
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att fatta. Information om flytten har skickats ut till
ställföreträdare, annonsering ska ske i dagstidningar samt på respektive kommuns
hemsidor samt intranät.
________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell informerade om läget kring flytten till nya lokaler på Norrgatan
16. Slutbesiktning har gjorts av lokalerna den 24 maj. Leverans av möbler,
gardiner mm sker i v 19. Kontoret kommer att ha stängt den 15 och 16 maj pga
flytten, som sker den 15 maj.
Information om flytt till nya lokaler har gått ut till ställföreträdare via brev.
Annonsering kommer även att göras i dagstidningar samt på respektive kommuns
hemsida och intranät.
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Öfn § 178

Nya kontaktuppgifter
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att fatta. Information om kontaktuppgifter har skickats till
ställföreträdarna.
_________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell informerar överförmyndarnämnden om att i samband med
information som skickats ut angående flytten till ställföreträdarna har även
information om nya kontaktuppgifter bifogats, såsom nya telefonnummer, adresser
och expeditionstider, både avseende Varberg och Falkenberg.
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Öfn § 179

Fråga om beslut om entledigande av ställföreträdare för NN.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- entlediga NN som ställföreträdare för NN. Arvodet avseende förvalta egendom
beslutas till hälften av ett ordinarie arvode, 7%, avseende sörja för person beslutas
om ordinarie arvode, 10%, jämte kostnadsersättning.
_______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN har förordnas som god man för NN den 12 juni 2012 för att bevaka hens rätt,
förvalta hens egendom samt sörja för hens person.
Ställföreträdare skall, enligt 14:15 Föräldrabalken (FB), före den 1 mars varje år
inkomma med en årsräkning till överförmyndarnämnden där de ska redogöra för
förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under
ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på heder och samvete. I
årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet
av den tid som räkningen avser. Vidare skall en sammanställning göras av
inkomster och utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur
mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.
Föregående års årsräkning har granskats med anmärkning eftersom årsräkningen
har varit ofullständigt ifylld samt kontoutdrag och årsbesked har saknats.
Avseende årsräkningen som har inkommit i år har överförmyndarnämnden begärt
in komplettering vid två tillfällen från NN. Efter begärda komplettering är
årsräkningen ofullständigt ifylld, vilket har gjort att granskning av årsräkningen inte
kunnat ske. Skrivelse har skickats till NN där det framgår att årsräkningen inte har
gått att granska pga bristfälligt underlag och att redovisningen bitvis ej varit ifylld. I
skrivelsen har även informerats om att ärendet kommer att tas upp på
nämndsammanträdet med förslag om entledigande. NN har getts tillfälle att
inkomma med synpunkter.
NN har yttrat sig och anfört att NNs ekonomi var på gränsen till kollaps vid hens
tillträde som god man. Hen har fått balans på hens ekonomi och påbörjat ett
sparande för hen.
Hen har vidare anfört att hen inte är ekonom och inte bra på bokföring. Hen har
skickat med kontoutdrag i samband med årsräkningen, där detaljer framgår. Detta
borde räcka för att se vad personen äger för kapital. Om hen har redovisat så fel
som överförmyndarnämnden skrivit så har hen skickat med kontoutdrag vilket hen
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menar bör räcka för redovisningen. Hen anser slutligen att hen har redovisat och
lämnat uppgifter både på blanketten och kontoutdrag inte bara en gång utan rättat
och kompletterat ytterligare en gång.
Redovisningen kan vara komplicerad och viss förståelse får finnas för svårigheter
att fylla i blanketten till fullo, under första året kan detta vara att särskilt beakta. I
förevarande fall är blanketten så ofullständigt ifylld att granskning av den inte varit
möjlig att genomföra.
Överförmyndarnämndens är en myndighet som har till uppgift att utföra tillsyn över
ställföreträdare, såsom gode män. Granskning av årsräkningar är ett av de viktigaste
uppgifterna för att se att huvudmännens tillgångar tillvaratas på ett korrekt sätt.
Redovisningen ska visa en sammanställning av huvudmannens inkomster och
utgifter under året samt att det särskilt ska framgå hur mycket som har använts till
den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt. För att detta ska framgå krävs underlag
till inkomster och utgifter, såsom årsbesked, kontoutdrag men även fakturor och
kvitton, som styrker gjorda uttag. En fullgod tillsyn kan således inte göras enbart på
kontoutdrag, det krävs även en ifylld blankett med tillhörande underlag.
Enligt 11:20 FB ska en ställföreträdare som gör sig skyldig till missbruk eller
försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt
obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan
orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas.
Överförmyndarnämnden anser att NN insats avseende sörja för person och bevaka
rätt samt även vad avser att betala huvudmannens räkningar görs på ett bra sätt.
Vad gäller redovisningen anser överförmyndarnämnden att det föreligger så pass
stora brister, både i årets och föregående års årsräkning, att det finns grund för att
entlediga NN från uppdraget som god man för NN. NN kvarstår som god man till
dess att en ny god man förordnats.
Överförmyndarnämnden anser att arvodet avseende 2013, årsräkning inlämnad
2014, ska bestämmas till hälften av ett ordinarie arvode, 7%, avseende förvalta
egendom pga ovan anförda skäl. Arvode avseende sörja för person bestäms till
ordinarie 10% jämte kostnadsersättning.
Överförmyndarnämnden beslutar att entlediga NN från uppdraget som god man för
NN. NN kvarstår som god man till dess att en ny god man förordnats.
Överförmyndarnämnden beslutar att arvode avseende 2013, ska uppgå till 7%
avseende förvalta egendom och 10% avseende sörja för person jämte
kostnadsersättning.
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Öfn § 180

Ansökan om god man, NN
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- inte tillstyrka ansökan om god man avseende NN
_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Överförmyndarnämnden har erhållit ett föreläggande från tingsrätten att inkomma
med ett yttrande över en ansökan om god man. Ansökan är gjord av NN och avser
NN. Ansökan omfattar förvalta egendom, bevaka rätt samt sörja för person. NN och
NN är syskon.
Grunden för ansökan är bl a att NN inte kan ta hand om sig själv, hen behöver hjälp
med mediciner, möten samt hjälp att sköta papper. Syskonen har alltid bott
tillsammans och vill fortsätta med detta. Enligt bifogat läkarintyg har NN en
antisocial personlighetsstörning. Hen har svårt att umgås med andra människor.
Överförmyndarnämnden har varit i kontakt med föreslagen god man, NN. Efter
samtal med hen samt i de underlag som inkommit i form av ansökan och läkarintyg
framkommer, enligt Överförmyndarnämndens mening, att NNs hjälpbehov inte är
sådana att de ryms inom ett godmanskap. Hens hjälpbehov kan tillgodoses med
mindre ingripande åtgärder såsom att NN utfärdar fullmakt. NN har hittills kunnat
sköta kontakter med myndigheter, möten och övrig pappershantering utan att
företräda NN som god man. Det finns inget som tyder på att det har tillkommit
några omständigheter som visar att ett det krävs ett godmanskap eller att NNs
hjälpbehov är sådant att ett godmanskap är nödvändigt.
Överförmyndarnämnden beslutar att inte tillstyrka ansökan om godmanskap
eftersom NNs hjälpbehov kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder, såsom
utfärdande av fullmakt. NN hjälpbehov är inte sådant att ett godmanskap är
nödvändigt. NN har hittills klarat att sköta myndighetskontakter, möten mm utan att
företräda NN som god man, det har inte framkommit några uppgifter som påvisar
att situationen har ändrats.

Öfn § 181
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Begäran om byte av förvaltare, NN
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- avslå ansökan om byte av förvaltare.
__________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN har sedan den 2 oktober 2013 förordnats till förvaltare för NN för att bevaka
hens rätt, förvalta hens egendom samt sörja för hens person. Först interimistiskt,
enligt 11:18 Föräldrabalken (FB), och sedan den 13 februari 2014 som förvaltare
enligt 11:7FB.
NN, har inkommit med en skrivelse till överförmyndarnämnden där NN yrkar på att
byte av förvaltare ska ske. NN har anfört att den nuvarande förvaltaren inte
fungerar på ett tillfredställande sätt. Bakgrunden till NNs framställan är att gode
män och förvaltare ska fullgöra sina skyldigheter omsorgsfullt och alltid handla för
huvudmannens bästa. Häri måste anses ingå att kontakten mellan huvudmannens
närmsta anhöriga och förvaltaren ska fungera tillfredställande. Enligt NN har NN
gjort allt för försvåra kontakten mellan NN och huvudmannen. NN menar att det
inte kan vara till huvudmannens bästa att förvaltaren motarbetar en normal kontakt
mellan huvudmannen och NN.
NN har getts tillfälle att yttra sig över NNs synpunkter. NN har då i huvudsak
anfört att det är ett svårt ärende. NNs huvudman är dement, vilket bl a medför att
huvudmannen har mycket oro som bl a gör att NNs dygnsrytm blir rubbad. NN har
uttryckt oro för att NN blir drogad. NNs oro och agitation gör att huvudmannen och
personer omkring NN blir oroliga. NN har varit föremål för polisanmälan från
boendet vid två tillfällen. NN får såsom förvaltare stå mellan maken, barnen och
boendet framförallt i fråga om NNs önskemål och de rättigheter NN hävdar att
åldras tillsammans med NN å ena sidan och barnen och vårdpersonalen å andra
sidan som kraftigt vill begränsa NNs umgänge med NN. NN har försökt resonera
med boendet så att även NNs behov att träffa NN kan bli tillgodosedda. Personalen
på boendet menar att det har visat sig att NN inte mår bra av för långa besök, samt
att besöken även gör att det blir oroligt på boendet. NN är i behov av lugn och ro.
Förvaltaren har bl a sagt nej till en julresa och fest i samband med NN och NNs
bröllopsdag. Dessa beslut har fattats efter information från de som vårdar NN. NN
och NN har ofta olika åsikter om vad som är bra för NN. NN menar slutligen att de
trots kränkningen som förvaltarskapet innebär för NN kan kommunicera med
varandra, och komma fram till beslut som inte enbart är till nackdel för NN.
Enligt 12:3 FB ska en förvaltare omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid
handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.
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En förvaltares uppdrag är att se till sin huvudmans bästa. Vilket inte nödvändigtvis
alltid sammanfaller med de anhörigas egna önskemål.
Enligt överförmyndarnämnden mening sköter förvaltaren sitt uppdrag på ett bra sätt
och ser till huvudmannens bästa, har en kommunikation med boendet för att se till
sin huvudmans bästa samt även försöka tillmötesgå NNs önskemål i den mån det är
förenligt med huvudmannens bästa. Det är önskvärt att de anhöriga kommer
överens med förvaltaren. Att en anhörig är missnöjd med förvaltaren är i sig ingen
grund till att entlediga en ställföreträdare. För att ett entledigande ska vara aktuellt
ska förvaltaren ha misskött och försummat sitt uppdrag, enligt 11:20 FB. I
förevarande fall finns det inget som tyder på att förvaltaren har misskött sitt
uppdrag. Det finns, enligt överförmyndarnämndens mening, ingen grund för
entledigande av förvaltaren.
I förevarande fall är många parter inblandade, boendepersonal, sjukvård,
socialtjänsten och förvaltaren. Var och en har sitt ansvarsområde.
Överförmyndarnämndens ansvarsområde är att utöva tillsyn över ställföreträdare,
såsom förvaltare. Överförmyndarnämnden har ingen tillsyn avseende boende,
läkare eller övriga inblandade parter utöver förvaltaren.
NN har i sin roll som förvaltare valt att kommunicera beslut med NN som inte
enbart varit NNs. Detta har hen gjort för att NN ska ha en bra relation med övriga
inblandade.
Enligt överförmyndarnämndens mening sköter förvaltaren sitt uppdrag på ett bra
sätt. Det finns inte någon grund för att entlediga hen från uppdraget.
Överförmyndarnämnden beslutar att avslå begäran om byte av förvaltare eftersom
NN, enligt överförmyndarnämndens mening, sköter sitt uppdrag på ett bra sätt och
det i övrigt inte heller finns någon grund för entledigande.
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Öfm § 182

Begäran om byte av förvaltare, NN.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- avslå ansökan om byte av förvaltare.
_________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN har den 30 maj 2013 förordnats till förvaltare för NN avseende förvalta hens
egendom, bevaka hens rätt samt sörja för hens person.
NN har inkommit med en skrivelse till överförmyndarnämnden där hen yrkat att få
byta förvaltare så att hen får 2.000kr i veckan med ett stort kapital på 500.000 kr till
en början, sedan vill hen ha mer pengar varje år som går. NN vill även ha en yngre
förvaltare.
NN har beretts tillfälle att yttra sig över NNs skrivelse. NN har anfört att NN
förnärvarande är inne i en psykos vilket gör att hen inte har någon
verklighetsförankring. Pengar är just nu en central del i hens liv. NN önskar en
yngre förvaltare som hen kan gifta sig med.
Enligt 11:20 Föräldrabalken ska en förvaltare entledigas om hen gör sig skyldig till
missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på
ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av
någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget.
Enligt överförmyndarnämndens mening har det inte framkommit något som gör att
det finns grund till entledigande av förvaltaren. Enligt överförmyndarnämndens
mening sköter NN uppdraget bra. NN sköter NNs ekonomi och ger hen så pass
mycket fickpengar som hen har möjlighet att få.
Överförmyndarnämnden beslutar att avslå ansökan om byte av förvaltare eftersom
det inte har framkommit något som gör att det finns grund till entledigande av
förvaltaren.
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Öfn § 183

Ansökan om uttag, NN
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- avslå begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto.
______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN har inkommit med en ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
avseende NN, tidigare NN.
Ansökan om uttag uppgår till 13.000 kr och avser dels en Ipad till ett belopp om
8.295 kr samt ett X-box One + Titanfall till ett belopp om 4.790 kr. Uttagen avser
bl a födelsedagspresent till NN.
NN har ett sparkapital på ca 360.000kr, som till stora delar utgörs av
försäkringsersättning pga att en förälder har avlidit. Förnärvarande erhåller hen
försäkringsersättning med ca 1.500kr per månad, att utbetalas tom december 2015.
Överförmyndarnämnden har tidigare godkänt uttag för inköp av en Ipad i december
2012. Uttag har därefter även beviljats för semesterresor och smartphone för totalt
ca 60.000kr. Flera stora uttag har således beviljats under en relativt kort tidsperiod.
Försäkringsersättning som minderåriga erhåller är inte avsedda att användas till
konsumtionsvaror under uppväxten. Ersättningen är tänkt till den underårige för att
finansiera studier, eget boende, körkort mm. Många uttag med stora belopp gör att
kapitalet sjunker på ett sätt som inte är syftet med ersättningen.
Vårdnadshavare har försörjningsplikt för sina minderåriga barn. Vilket även
innebär att vårdnadshavaren som huvudregel ska betala för julklappar och
födelsedagspresenter. Det kan finnas skäl som kan tala för att den underårige, om
denne har stora tillgångar i förhållande till vårdnadshavarna, kan vara med och
betala sin del av en semesterresa och liknande.
Ansökan om uttag för Ipad uppgår till ett högt belopp, enligt
överförmyndarnämndens mening finns billigare varianter att tillgå.
Eftersom uttag beviljats så sent som december 2012 för en Ipad anser
överförmyndarnämnden att ett sådant uttag inte kan beviljas, eftersom det dels inte
är avsikten att den minderåriges försäkringsersättning ska användas till
konsumtionsvaror under uppväxten och dels att uttag från spärrat konto till en Ipad
har beviljats så sent som i december 2012.
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X-box + Titanfall är ett spel med 16-årsgräns. Eftersom NN är X år anser
överförmyndarnämnden att ett uttag inte kan medges dels för att spelet har en 16årsgräns samt att den minderåriges försäkringsersättning inte ska användas till
konsumtionsvaror under uppväxttiden.
Överförmyndarnämnden beslutar att avslå begäran om uttag både avseende Ipad
och X-box + Titanfall.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll
2014-05-05

14

Öfn § 184

Vitesföreläggande
Beslut
-Överförmyndarnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vites hos Varbergs
tingsrätt för de ställföreträdare som ej har inkommit med årsräkningar eller
tillgångsförteckningar.
-Vitesbeloppet sätts till 5.000kr.
- Ställföreträdarna har tre veckor på sig att inkomma med
årsräkning/tillgångsförteckning från delgivning av vitesföreläggande innan ansökan
om utdömande av vite görs till tingsrätten.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ställföreträdare är skyldiga att inkomma med årsräkning innan den 1 mars varje år,
enligt 14:15 Föräldrabalken (FB). En förmyndare ska inom en månad från att den
omyndiges tillgångar överstigit 8 basbelopp inkomma med en förteckning över den
omyndiges tillgångar till överförmyndarnämnden, enligt 13:3 FB.
Överförmyndarnämnden får vid vite förelägga en ställföreträdare att inkomma med
årsräkning och tillgångsförteckning, enligt 16:13 FB.
Ett antal ställföreträdare har inte inkommit med årsräkningar/tillgångsförteckning
för sina huvudmän trots att påminnelser har skickats ut.
Ställföreträdare som inte inkommit med årsräkning/tillgångsförteckning är;
NN som är god man för: NN
NN som är god man/förvaltare för: NN, NN, NN och NN
NN som är god man för NN
NN som är god man för NN
NN som är förvaltare för NN
NN som är god man för NN
NN som är god man för NN
NN som är god man för NN
NN som är god man för NN
Justerandes sign
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Datum

Varbergs kommun
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NN som är god man för NN
NN som är vårdnadshavare/förmyndare för NN (förteckning)
NN som är vårdnadshavare/förmyndare för NN (förteckning)
NN och NN som är vårdnadshavare/förmyndare för NN.
Nämnden diskuterade beloppet på vitet. Tidigare år har vitet bestämts till 4.000kr.
Vitet fastställs till 5.000kr och ställföreträdarna får tre veckor på sig, från
delgivning, att inkomma med årsredovisning respektive förteckning, innan ansökan
om vite görs till tingsrätten.
Överförmyndarnämnden beslutar att ansöka om vitesföreläggande
á 5.000kr/uppdrag avseende de ställföreträdare som inte har inkommit med
årsräkning eller tillgångsförteckning inom tre veckor från delgivning av
vitesföreläggande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 185

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- entlediga NN från uppdraget som god man för NN
_______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN har förordnats som god man för NN den 4 december 2013 för att förvalta hens
egendom, sörja för hens person samt bevaka hens rätt.
NN har trots påminnelser inte inkommit med tillgångsförteckning och inte heller
årsräkning till överförmyndarnämnden.
En god man är, enligt 14:1 Föräldrabalken (FB) skyldig att inkomma med
tillgångsförteckning inom två månader från uppdragets början till
överförmyndarnämnden.
Enligt 14:15 FB ska en god man inkomma med en årsräkning före den 1 mars varje
år.
NN har förordnats till god man för NN för att förvalta hens egendom vilket innebär
att hen, förutom att inkomma med tillgångsförteckning och årsräkning även ska
betala huvudmannens räkningar.
Överförmyndarnämnden har fått information från socialtjänsten att huvudmannens
hyra inte är betald, samt att det även finns en hel del andra räkningar som inte är
betalda.
Enligt 12:3 FB ska en god man omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid
hendla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.
NN har per telefon meddelat att hen vill bli entledigad från uppdraget.
Enligt 11:20 FB skall en god man som gör sig skyldig till missbruk eller
försummelse av utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt
obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan
orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget entledigas.
Överförmyndarnämnden anser att NN genom att inte betala huvudmannens
räkningar och inte inkomma med tillgångsförteckning och årsräkning trots
påminnelser har misskött sitt uppdrag och att det därför föreligger skäl för att
entlediga hen från sitt uppdrag, enligt 11:20 FB.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Överförmyndarnämnden beslutar att entlediga NN från sitt uppdrag som god man
för NN, enligt 11:20 FB, pga att hen missköt sitt uppdrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 186

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- godkänna arvskifte i dödsboet efter NN.
_________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN förordnades den 3 januari 2014 enligt 11:2 Föräldrabalken som god man för att
bevaka NN, NN och NN rätt i dödsboet efter NN.
Arvskifte i dödsboet har inkommit till Överförmyndarnämnden för godkännande.
NN,NN och NN är dödsbodelägare tillsammans med NN, som är förmyndare till
NN, NN och NN samt fd sambo till NN. NN har begärt bodelning enligt
sambolagen 8§ 2003-376. Hen har tillskiftats fastigheten. Behållning att
bouppteckningen uppgår därefter till 199.844kr att fördelas mellan NN, NN och
NN. Enligt arvskiftet ska NN, NN och NN tillskiftas 66.667kr vardera.
Fastigheten har tagits upp till inköpspris 27 mars 2013. Överförmyndarnämnden
anser att fastighetens värde inte kan ha ökat markant sedan mars 2013 utan att
inköpspriset får anses vara ett rimligt marknadspris på fastigheten i dagsläget.
Värderingen i arvskiftet och bouppteckningen anses inte vara till barnens nackdel.
Överförmyndarnämnden ser inga skäl att inte godkänna arvskiftet.
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna arvskifte i dödsboet efter NN.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 187

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- skrivelsen föranleder inte några åtgärder i dagsläget.
___________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
NN, ställföreträdare för bl a NN har inkommit med en skrivelse gällande
boendestöd.
Hen har framfört några synpunkter på att boendestödjare inte har tillräcklig
kunskap om vad en ställföreträdare har för uppgifter och att det kan få negativa
konsekvenser för huvudmännen.
Bl a har boendestödjare anmält huvudmän till läger, öppnat ICA-kort utan att först
höra med ställföreträdaren om huvudmannen har råd att åka på läger. Huvudmän
som har förvaltare kan inte heller ingå avtal och öppna ICA-kort utan
ställföreträdarens medverkan. I aktuella fall har det varit möjligt att avboka lägret
samt även återkalla ICA-kortet. Om detta inte varit möjligt hade det kunnat få
negativa konsekvenser för huvudmännen.
Boendestödjare har även följt med huvudmän till banken och upplyst huvudmannen
att denne själv kan ta ut sina pengar, till följd att det inte finns några pengar att
betala räkningar mm. Den gode mannen har då inte kunnat fullgöra sitt uppdrag.
Överförmyndarnämnden tar del av skrivelsen och de synpunkter som NN inkommit
med och förstår att det kan medföra problem när olika hjälpinsatser till stor del pga
okunskap kolliderar med varandra.
Överförmyndarnämnden beslutar att skrivelsen, i dagsläget, inte medför några
åtgärder från Överförmyndarnämndens sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 188

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera.
_______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Information till Överförmyndarnämnden att program för
överförmyndarkonferensen i Umeå den 3-5 juni har kommit ut.
Samtlig personal, förutom Margareta Rothell, ska åka på
överförmyndarkonferensen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 189

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera
______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell informerar Överförmyndarnämnden om att under hösten
kommer det att visas en bioreklam för att rekrytera gode män för ensamkommande
barn. Reklamfilmen görs genom bidrag från Länsstyrelsen och omfattar länets
samtliga överförmyndarkontor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 190

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell informerar Överförmyndarnämnden om att hon har anmält sitt
intresse att som medarbetare twittra om sitt arbete.
Det är ett projekt mellan Region Halland, Varbergs kommun, Halmstads kommun
och Hylte kommun där medarbetare uppmanas att twittra om sitt arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Överförmyndarnämnd
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Öfn § 191

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera.
________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell informerade om budgeten. En mer detaljerad redogörelse
kommer att ske när hon fått de exakta siffrorna.
Budgeten är i stort sett i balans. I sammanslagningen är fördelningsförslaget att
respektive kommun betalar i storleksordning efter invånarantal i respektive
kommun. Det innebär att Varberg svarar för 60% och Falkenberg för 40%. Varje
kommun ska stå för sin del av arvodeskostnaderna till ställföreträdarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

