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Öfn § 201

Ordförandebeslut
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- information angående ordförandebeslut fattat den 16 juni 2014. Beslutet gäller
ansökan om vite avseende ej inkommen årsräkning för god man som inte ska
fullföljas.
_________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Vid Överförmyndarnämndens nämndsammanträde den 16 juni 2014 beslutades att
ansöka om vitesföreläggande avseende ej inkommen årsräkning gällande god man

P g a särskilda omständigheter fattades ett ordförandebeslut om att ansökan om
vite inte ska fullföljas. Hänvisning har gjorts till tjänsteanteckning den 26 juni
2014 i ärendet.
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Öfn § 202

Budget inför 2014 och inför nästa år
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- godkänna att Margareta Rothell Svernfors arbetar vidare med budgeten för 2015
samt även gå vidare i processen om att få ansöka om ytterligare en
handläggartjänst till Överförmyndarförvaltningen.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell Svernfors redogör för arbetet med budgeten för 2015 samt
utfallet för 2014.
Överförmyndarförvaltningen ser ut att gå med underskott 2014, vilket till största
delen beror på kostnader för flytten. Dessa kostnader beräknas till ca 450.000kr,
vilka ska fördelas med fördelningstalet 60/40 mellan Varberg och Falkenbergs
kommun. I Varberg finns det ett överskott från föregående år som ska användas
för att täcka underskottet. Underskottet beräknas preliminärt till
någonstans mellan 400.000 – 600.000kr.
Kostnaderna ska fördelas enligt fördelningsmodellen 60/40. Kostnaderna ökar
totalt, bl a har driftskostnaderna har ökat pga nya lokaler, poolbilskostnader
tillkommer för resor till Falkenberg, totalt fler anställda gör att lönekostnaderna
ökar.
Ramen för 2015års budget är lagd flera år tillbaks i tiden, med de förutsättningar
som förelåg då. Eftersom organisationen nu ser annorlunda ut måste grundramen
ändras.
Genom lagändring så kommer utredningsansvaret i ställföreträdarfrågor att flyttas
från tingsrätterna till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kommer
också att åläggas en skyldighet att utbilda ställföreträdare.
Margareta Rothell Svernfors bedömer att detta samt arbetssituationen i övrigt gör
att det finns behov av att rekrytera ytterligare en handläggare till
Överförmyndarförvaltningen.
Nämnden beslutar att ge sitt godkännande till fortsatt jobb med budgeten för 2015
samt att gå vidare i processen gällande behovet av en ny handläggartjänst.
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Öfn § 203

Ansökan om vitesföreläggande ej inkommen årsräkning,
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- Överförmyndarnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vites hos Varbergs
tingsrätt för som ej har inkommit med årsräkning.
-Vitesbeloppet sätts till 5.000kr.
- Ställföreträdaren har tre veckor på sig att inkomma med årsräkning från
delgivning av vitesföreläggande innan ansökan om utdömande av vite görs till
tingsrätten.

________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
är förvaltare för sedan den 17 oktober 2011. Hon har trots påminnelse inte
inkommit med årsräkningen.
Överförmyndarnämnden får vid vite förelägga en ställföreträdare att inkomma med
årsräkning och tillgångsförteckning, enligt 16:13 Föräldrabalken (FB).
Överförmyndarnämnden beslutar att ansöka om vitesföreläggande
á 5.000kr avseende om hon inte har inkommit med årsräkning eller
tillgångsförteckning inom tre veckor från delgivning av vitesföreläggande.

Justerandes sign
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Öfn § 204

Ansökan om uttag,
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- bevilja ansökan om uttag å 10.000kr.
_________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
föräldrar till har inkommit med en ansökan om uttag med 10.000 kr från sonens
konto. Ansökan avser täckande till viss del av de skador som åsamkar boende och
lösöre p g a sin sjukdom, som bl a innefattar ett destruktivt beteende.
har 2012 erhållit en försäkringsersättning med 316.800 kr. Uttag har tidigare
beviljats för bl a dator, mobil och resa för sonens räkning. Totalt har uttag beviljats
med ca 33.000kr.
Pengar som en underårig erhållit i försäkringsersättning 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 gör att syftet med ersättningen inte kan
tillgodoses, dvs att en större del av ersättningen ska finnas kvar vid
myndighetsdagen för att bl a kunna finansiera ovanstående.
Enligt 12:4 Föräldrabalken (FB) ska den enskildes medel i skälig omfattning
användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel
som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns
för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.
I kommentaren till aktuellt lagrum framkommer att det primära är att tillgångarna
skall användas till den enskildes nytta. När det gäller underåriga måste den
underåriges ålder, föräldrarnas villkor och andra individuella förhållanden beaktas
vid bedömningen. Det är inte uteslutet att medel används till inköp av något som
även kommer föräldrarna och familjen i övrigt till godo. Här måste det dock
beaktas att det är den underåriges intresse som skall vara huvudsaken och de
övrigas nytta en bieffekt.
I aktuellt ärende har det beviljats uttag relativt många gånger under en kort period.
Det är inte förenligt med föräldrabalkens regler och syfte gällande användandet av
den enskildes medel att uttag görs i den takt som har förekommit i ärendet.
Överförmyndarnämnden anser dock att det med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet finns skäl att undantagsvis bevilja ett uttag på 10.000 kr för ett till
viss del återställande av familjens boende som orsakats av sonens
sjukdomstillstånd. Det är dock inte möjligt att bekosta reparationer med den
Justerandes sign
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underåriges tillgångar framledes. Detta måste lösas på annat sätt, såsom t ex att
undersöka möjligheten att ansöka om ersättning från Försäkringskassan,
Socialtjänsten eller fonder.
Överförmyndarnämnden beslutar att bevilja ett uttag på 10.000 kr avseende till viss
del återställande av familjens boende som en engångsutbetalning. Fler uttag till
detta ändamål kommer inte att beviljas. Uttag kommer inte heller att beviljas i den
takt som tidigare förekommit för huvudmannens räkning eftersom det inte kan
anses vara förenligt med föräldrabalkens regler att i skälig omfattning använda den
enskildes tillgångar till dennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt.
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Öfn § 205

Skrivelse från socialtjänsten angående pågående godmanskap,
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- meningsskiljaktigheter i sig inte är en grund för entledigande av den gode
mannen. Det finns därför ingen grund för entledigande.
- en uppföljning ska ske av ärendet.
_________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen har inkommit med en skrivelse gällande gode man.
är förordnad som god man för huvudmannen för att bevaka hennes rätt, förvalta
hennes egendom samt sörja för hennes person sedan den 21 juni 2012.
Socialförvaltningen har anfört att då huvudmannen själv p g a sin
utvecklingsstörning inte har förmåga att föra sin egen talan är hon i behov av en
god man för att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom samt sörja för sin person. Hon
omfattas av LSS.
Huvudmannen har under våren tagit examen från gymnasiesärskolan. Ett flertal
möten har bokats in för att planera huvudmannens vardag efter studierna. Dessa
möten har ställts in av. Hon har också, enligt socialtjänsten, valt att inte svara i
telefon, svara på brev eller öppna dörren vid planerade hembesök eller i övriga
försök från Socialtjänsten att komma i kontakt med henne varit oanträffbar.
Enligt Socialförvaltningen är huvudmannens funktionsnedsättning sådan att hon,
vid en ansökan, skulle beviljas särskild bostad med särskild service i form av
gruppbostad.
har enligt socialtjänsten inte ansökt om aktivitetsersättning för huvudmannen.
Socialtjänsten anser att brist på handlande och agerande orsakar att huvudmannen
uppenbart och allvarligt missgynnas då huvudmannens intressen inte tillvaratas.
Hon missgynnas både vad gäller sina rättigheter till en innehållsrik vardag där hon
kan bibehålla och utveckla sina förmågor samt få den stimulans och aktivering som
hon behöver. Hon missgynnas även eftersom den gode mannen aktivt väljer att inte
vara sin huvudman behjälplig med att ansöka om aktivitetsersättning, vilket gör att
huvudmannen inte har någon försörjning. Socialtjänsten anser att genom sitt
agerande och brist på agerande tydligt visar att hon utifrån sin förmåga inte kan
tillvarata huvudmannens intresse på ett acceptabelt sätt och att hon därför bör
entledigas från sitt uppdrag som god man med omedelbar verkan.
Justerandes sign
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Socialförvaltningen har kompletterat sin skrivelse med uppgift om att riskerar
avstängning av el till familjens lägenhet på grund av försummade betalningar av
elräkningar.
har inkommit med ett yttrande över Socialförvaltningens skrivelse.
Hon har då i huvudsak anfört att hon har betalt de elräkningar som inte var betalda.
Hon har ansökt om sysselsättning i form av daglig verksamhet samt
aktivitetsersättning i rätt tid.
Det är enligt den gode mannen felaktigt att huvudmannen varit utan ersättning. Hon
kommer även att hjälpa huvudmannen att ansöka om ett boende när huvudmannen
själv vill och är redo för detta.
var tvungen att avboka det inplanerade skolmötet eftersom hon var uppbokad med
ett annat möte. Hennes telefon är trasig vilket gjort att hon inte har svarat när någon
har ringt.
har även ansökt om fortsatt skolgång på särvux, där skolstart är planerad till
höstterminen 2014.
anser att det finns en personlig konflikt mellan henne och LSS-handläggare. Denna
konflikt har gjort att de inte haft en personliga kontakt med LSS-handläggaren. har
även ansökt om byte av LSS-handläggare.
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över ställföreträdare. Det är av
allra högsta vikt att ställföreträdare sköter sina uppdrag.
En god man ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt
som bäst gagnar den enskilde, enligt 12:3 Föräldrabalken (FB).
En god man 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 enligt 11:20 FB.
I de uppgifter som har inkommit från Socialtjänsten och går meningarna starkt isär.
Överförmyndarnämnden tar allvarligt på de uppgifter som inkommit. Det är dock
inte Överförmyndarnämndens uppgift att avgöra dessa meningsskiljaktigheter.
För att det ska finnas grund för ett entledigande av den gode mannen måste det
finnas en klar grund för att ställföreträdaren missköter sig. I förevarande fall går
meningarna isär mellan socialtjänsten och ställföreträdaren.
Överförmyndarnämnden finner därför att det inte finns skäl att besluta om
entledigande av den gode mannen på grundval av dessa skiljaktiga meningar.

Justerandes sign
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Det är dock önskvärt att en uppföljning görs i ärendet för att se om samarbetet
mellan den gode mannen och socialtjänsten fungerar bättre samt en uppföljning
huruvida socialtjänstens synpunkter på den gode mannens lämplighet kvarstår.
Överförmyndarnämnden beslutar att meningsskiljaktigheter i sig inte är en grund
för entledigande av en ställföreträdare det finns därför inte grund för entledigande
av den gode mannen. Överförmyndarnämnden beslutar om en uppföljning av
ärendet.

Justerandes sign
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Öfn § 206

Arvode för utomstående gode män där uppdraget omfattar sörja
för person och bevaka rätt.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- ett generellt beslut fattas avseende ställföreträdare som företräder sin huvudman
avseende sörja för person och bevaka rätt ska arvode erhållas med 10% + 2%.
_______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Överförmyndarnämnden har den 17 juni 2013, § 104, fattat beslut om att i de
uppdrag som omfattar förvalta egendom och bevaka rätt ska arvode erhållas med
13% + 2%. Grunden för beslutet är att ställföreträdaren även till viss del i uppdrag
som endast omfattar förvalta egendom även utför uppgifter som sammanfaller med
sörja för person.
I de uppdrag som omfattar sörja för person och bevaka rätt har tidigare endast
ersatts med 10%, som avser sörja för person. I konsensus med tidigare beslut bör
ställföreträdare som har uppdrag med omfattningen sörja för person och bevaka rätt
även erhålla tillägg med 2%.
Överförmyndarnämnden beslutar att i ärenden som omfattar sörja för person och
bevaka rätt fattas ett generellt beslut att arvode ska erhållas med 10% + 2%.

Justerandes sign
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Öfn § 207

Information angående en eventuellt kommande försäljning av
fastighet,
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera.
______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
är förordnad som förvaltare för sedan den
21 februari 2014 avseende förvalta egendom, sörja för person samt bevaka rätt.
Huvudmannen äger en fastighet tillsammans med sin make. Med anledning av att
det framledes kommer att bli aktuellt med ett särskilt boende för huvudmannen och
maken då vill flytta till en lägenhet för att komma närmare sin hustru kommer det
även att bli aktuellt med en försäljning av fastigheten.
Eftersom huvudmannen äger halva fastigheten har förvaltaren frågor kring
förfarandet med en kommande försäljning och inköp av en bostadsrätt. Fråga är
huruvida det kan vara ett alternativ att huvudmannen investerar sin del av
fastigheten i bostadsrätten, antingen genom att bli delägare i bostadsrätten eller
genom en pantförskriven revers med ränta låna ut sin del av köpeskillingen och
därigenom göra en investering i bostadsrätten.
Överförmyndarnämnden diskuterar frågan generellt och kan inte se att det skulle
vara till någon nackdel för huvudmannen att placera sin del av köpeskillingen i
bostadsrättslägenheten, t ex genom något av de alternativ som förvaltaren föreslagit
såsom att huvudmannen blir delägare eller genom att pantförskriva en revers mot
ränta.
Frågan måste dock tas upp närmare för beslut när en ansökan om samtycke har
inkommit från förvaltaren.
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Öfn § 208

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- för att uttag ska beviljas för inköp av ny Ipad ska förmyndaren först inkomma
med en polisanmälan avseende stölden av Ipad samt även inkomma med ett intyg
från reseförsäkringen angående uppgift om ersättning betalas ut därifrån.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
är förmyndare för .
Hon har inkommit med en ansökan om uttag för bl a en Ipad denna ansökan har
avslagits av Överförmyndarnämnden den 5 maj 2014, § 183. Grunden för
avslagsbeslutet är att uttag beviljats så sent som i december 2012 för en Ipad.
har den 14 augusti 214 på nytt inkommit med en ny ansökan om uttag för en Ipad
med ett belopp om 7.395kr. Grunden för ansökan är att Ipad blivit stulen under en
utlandsresa. Hon har kompletterat ansökan med besked från Folksam att förlusten
inte ersätts av hennes hemförsäkring.
Folksam har uppgett att förlusten inte ersätts eftersom hemförsäkring endast är en
grundförsäkring. Hade hemförsäkringen även omfattat en sk drulleförsäkring hade
Folksam ersatt förlusten.
Överförmyndarnämnden anser att det är rimligt att först inkommer med en
polisanmälan av stölden samt ett beslut från reseförsäkringen huruvida denna
ersätter förlusten av Ipaden innan det kan bli aktuellt att bevilja ett uttag.
Beloppet på uttaget är relativt högt. Eftersom tidigare inköp av Ipad utgjordes av en
Ipad med bra prestanda kan beloppet för en ny Ipad i sig vara skäligt pga tidigare ev
köpta appar mm som kräver lagringsutrymme.
Överförmyndarnämnden beslutar att för att ett uttagsmedgivande ska komma att
beviljas krävs att först inkommer med en kopia av polisanmälan avseende stölden
av Ipaden samt skriftligt besked från reseförsäkringen huruvida försäkringen
ersätter förlust av Ipad.
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Öfn § 209

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
-

det finns inget beslut att rapportera
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
har varit god man för sin mamma för att bevaka hennes rätt vid försäljning av
bostadsrättslägenhet på i Varberg.
har inkommit med köpekontrakt avseende huvudmannens lägenhet den 19 juni
2014 för samtycke till försäljning.
Bostadsrätten har sålts till en köpeskilling av 1.550.000kr, bostadsrätten är värderad
av två oberoende värderingar till 1.550.000 +/- 10% samt 1.200.000kr.
Eftersom Överförmyndarförvaltningen har ansett att försäljningspriset är
marknadsmässigt och har därför inte sett någon anledning att inte godkänna
försäljningen. Försäljningen är godkänd den 7 juli 2014.
har inkommit med bevis om att köpeskillingen är insatt huvudmannens konto samt
med begäran om entledigande. Varbergs tingsrätt har fattat beslut att entlediga den
29 juli 2014.
Överförmyndarnämnden informeras om godkänd försäljning av bostadrätt.
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Öfn § 210

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- befria från att lämna in årsräkning gällande avseende 2013.
___________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
är god man för sedan den 1 juli 2008 för att bevaka hennes rätt, förvalta hennes
egendom samt sörja för hennes person.
uppger att hon har lämnat in årsräkningen till Överförmyndarnämnden.
Årsräkningen finns inte hos Överförmyndarförvaltningen, ingen registrering finns
att den har inkommit.
Med anledning av att det är oklar huruvida årsräkningen är inlämnad eller inte samt
att tidigare inkommit med årsräkning anser Överförmyndarnämnden att det är
oskäligt att begära att ska göra en ny årsräkning. Det borde vara tillräckligt att
Överförmyndarnämnden begär in kontoutdrag avseende huvudmannens konto för
2013 och går igenom dessa.
Överförmyndarnämnden beslutar att befria från att lämna in årsräkning gällande
avseende 2013.
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Öfn § 211

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att fatta
_______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Margareta Rothell Svernfors informerar om att Länsstyrelsen kommer på
inspektion onsdag den 27 augusti avseende Varberg samt torsdag den 28 augusti
avseende Falkenberg.
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Öfn § 212

Övriga frågor
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att
- det finns inget beslut att rapportera
___________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ingemar Andersson redogör för att har ringt honom under sommaren efter det att
hans hustru har avlidit och för att boka ett möte med Överförmyndarnämnden.
Ingemar Andersson har bokat in ett möte med honom den 9 september kl 15:00 då
Ingemar Andersson, Douglas Adolfsson, Margareta Svernfors och Annika Källberg
Haknert ska vara med.
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