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Nyhetsblad
Bergslagens överförmyndarnämnds nyhetsblad
Senare än planerat kommer här vårens nyhetsblad från Bergslagens överförmyndarnämnds
nyhetsblad.

Uppdraget som god man
Vi vill åter igen påminna om vad uppdraget som god man innebär. I skriften ”Rollkoll Ett material
om god man och förvaltare i relation till andra aktörer” utgiven av Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare, anges på sidorna 7 och 19 att en god man skall betala räkningar, tilldela
huvudmannen pengar, ansöka om bidrag, ansöka ur fonder, ansöka om hjälpinsatsser, överklaga
beslut, bevaka rättigheter, sälja eller köpa hus eller lägenhet, säga upp hyresavtal och ansöka om nytt
boende. Vidare anges att en god man inte skall hämta mediciner, städa, vattna blommor, hänga upp
gardiner, promenera med huvudmannen, gå på bio med huvudmannen, fika med huvudmannen,
skjutsa huvudmannen, påminna om möten motivera att söka jobb, följa med till läkare, handla, klä på
huvudmannen, sköta huvudmannens hygien eller mata huvudmannen. Det är inte förbjudet för gode
man att göra dessa uppgifter men då är det utanför uppdraget och ger gode mannen ingen rätt till
ersättning. En god man har inte rätt att företräda huvudmannen i vårdfrågor inom hälso- och
sjukvård.

Ersättningar till ställföreträdare för ensamkommande barn och unga
Vi har i tidigare information aviserat att på grund av sänkta statliga ersättningsregler till
kommunerna för mottagande av ensamkommande barn och unga, skulle ersättningarna till
gode män för ensamkommande barn och unga från och med den 1 juli 2017 sänkas.
Regeringen har nu kommit med en förordning i ämnet och enligt denna sänks den statliga
ersättningen till kommuner vad gäller gode män till ensamkommande barn först den
1 januari 2018. Utifrån detta kommer inte Bergslagens överförmyndarnämnd sänka
ersättningarna till gode män för ensamkommande barn och unga den 1 juli 2017, dock kan
en sänkning beräknas genomföras från och med den 1 januari 2018. Vi vill vara tydliga med
att en eventuell sänkning beror på att staten sänker ersättningarna till Sveriges kommuner för
mottagande av ensamkommande barn och unga, och detta mottagande är ett statligt ansvar,
det vill säga det är inte kommuninvånarna i den kommun som mottagit ensamkommande
barn och unga som skall betala för mottagandet. Om detta skulle vara fallet, skulle det
innebära en extra ekonomisk belastning för kommuninvånarna där Migrationsverket placerat
många ensamkommande barn och unga, det vill säga en statlig
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myndighet beordrar en kommun att ta emot ensakommande barn och unga utan att staten
betalar för det. Detta strider mot den så kallade finansieringsprincipen som anger att staten
skall ersätta kommuner för uppgifter den ålägger kommuner.

Utbetalning av ersättningar till gode män för ensamkommande barn och
unga
För att vår administration skall fungera beträffande utbetalning av ersättningar till gode män
för ensamkommande barn och unga, måste begäran om ersättning sändas till
överförmyndarförvaltningen senast tre månader efter det kvartal som begäran om ersättning
avser.
Löneavdelningen i Hällefors kommun meddelar att de inte kan garantera utbetalning samma
månad om begäran om ersättning inkommer för sent. För att garantera utbetalning samma
månad, måste vi ha begäran om arvodesersättningar senast den 5:e i aktuell månad.
I samband med att Migrationsverket gör nya åldersbedömningar av ensamkommande barn
och unga skall gode man vara med vid två resor. Varje resa berättigar till ett heldagsarvode
samt det finns möjlighet att söka kilometerersättning vid dessa resor.

Nyttjande av tolk
Ljusnarsbergs kommun är numera medlemmar i gemensam nämnd för folkhälsovård samt
tolk- och översättarservice. Detta innebär att samtliga tolkuppdrag skall beställas av Region
Örebro läns Tolk och översättarservice.

Riksdagsbeslut angående Migrationsverkets åldersbedömning av barn och
unga
Riksdagen beslutade den 5 april 2017 anta regeringens proposition 2016/17:121 om
ändringar i Migrationsverkets åldersbedömning av ensamkommande barn och unga. I
propositionens sammanfattning anges följande:
I ärenden där en asylsökande utlänning uppger att han eller hon är ett
ensamkommande barn men där frågan om ålder är oklar tar
Migrationsverket oftast ställning i åldersfrågan i samband med det slutliga
asylbeslutet. Detta medför att även asylsökande som senare bedöms vara
vuxna behandlas som barn, vilket t.ex. kan förändra boendemiljön för
ensamkommande barn på ett negativt sätt. Det innebär också att resurser
avsatta för barn går till vuxna asylsökande.
Regeringen föreslår därför ändringar i utlänningslagen som innebär att
Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än
vad som görs i dag. Om det råder oklarhet om en asylsökande som uppger
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sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte, ska
Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett
tillfälligt beslut om sökandens ålder. Innan ett tillfälligt beslut fattas som
innebär att den sökande bedöms vara 18 år eller äldre, ska Migrationsverket
ge sökanden tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning.
Regeringen föreslår också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna
överklagas.
Lagändringen trädde i kraft från och med den 1 maj 2017.

Framtidsfullmakter
Från och med den 1 juli 2017 träder en ny lag i kraft, Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.
Enligt § 1 anger att ” En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger
åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller
hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande
förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de
angelägenheter som fullmakten avser.” I § 2 fastslås att ” En framtidsfullmakt får omfatta
ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens
rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.” Den som är 18 år och som ”..
har förmåga att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt.” (§ 3). En
framtidsfullmakt skall vara skriftlig (§ 4) och det skall enligt § 5 framgå av
framtidsfullmakten
1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,
2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller.
En avsikt med att införa möjligheten till framtidsfullmakt är att minska behovet av
ställföreträdare. Vår bedömning är att det åtminstone i ett första skede inte innebär någon
större förändring för överförmyndare och överförmyndarnämnder.

Skrivelse till justitiedepartementet från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sänt en skrivelse daterad den 7 april 2017 till
justitiedepartementet med begäran översyn av reglerna om överförmyndare, gode män och
förvaltare. SKL anser att en översyn bör avse bland annat följande:
•

Möjlighet att bestämma mandatperioder för överförmyndare/överförmyndarnämnd och
möjlighet att ändra organisationsformen under löpande mandatperiod i enlighet med
bestämmelserna i Kommunallagen.
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•
•
•
•
•

Förutsättningarna för en professionalisering av uppdrag som god man och förvaltare när
det gäller de svårare eller mera komplexa uppdragen för att sådana uppdrag även skall
kunna ges till juridiska personer.
Inrättandet av landsomfattande register över ställföreträdarskapen.
En central, statlig myndighet med uppdrag att svara för tillsynsvägledning för
överförmyndarna på nationell nivå.
Erforderliga anpassningar i lagstiftningen för att möjliggöra digital handläggning så
långt möjligt.
Översyn av systemet med gode män för ensamkommande barn och ändring av Lag om
god man till ensamkommande barn där god man ersätts med en professionell
företrädare.

Bergslagens överförmyndarnämnd och dess förvaltning
Resultatet 2016 för Bergslagens överförmyndarnämnd uppgick till ett underskott gentemot
budget med 108 000 kronor. Detta berodde i huvudsak på mer kompetensutbildning för
överförmyndarhandläggare än budgeterat samt att en överförmyndarhandläggare efter
överenskommelse avslutade sin anställning med bibehållen lön under en period.
Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde den 6 december 2016 om
vision och värdegrund för överförmyndarnämnden 2017. Denna finns att läsa på
www.ljusnarsberg.se.
Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde den 6 december 2016 anta en
aktivitetsplan för 2017. Styrmodellen för Ljusnarsbergs kommun utgår från Vision 2030 om
att skapa den hållbara kommunen och strategin för att uppnå detta är att genom fyra
utvecklingsområden, öppen kommun, möten och upplevelser, kunskap och kompetens samt
innovation och entreprenörskap. Via dessa fyra utvecklingsområden skall skapas en
ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vad som skall uppnås
anges i styrdokument med konkreta mål samt hur det skall uppnås i stödjande dokument.
Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur varje budgetansvarig och dennes
personalgrupp planerar att uppnå de fyra utvecklingsområdena under året. Även
aktivitetsplanen för 2017 finns att läsa på www.ljusnarsberg.se.
Överförmyndarförvaltningen undersöker för närvarande om ställföreträdare skall utbildas
digitalt via internet. Skulle det beslutas om digital utbildning av ställföreträdare, är det
troligast att detta kan införas först någon gång under hösten 2017.
Per den 10 maj 2017 är 41 procent av antalet registrerade inkomna årsräkningar granskade
och godkända.
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Sommartider i Kommunhuset i Kopparberg
Kommunhuset i Kopparberg kommer under veckorna 28-30 (10 juli-28 juli 2017) ha öppet
måndagar till fredagar klockan 08.00-12.00.

Information från Bergslagens frivilliga samhällsarbetare
Bergslagens frivilliga samhällsarbetare vill informera om att hemförsäkringens del om
juridisk hjälp inte gäller för gode män i deras uppdrag. Det går dock att teckna en extra
försäkring via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare/Bergslagens frivilliga
samhällsarbetare som gäller för vissa delar rörande juridiska krav om god man blir
inblandad i rättstvist och delar rörande ekonomiska krav om god man förorsakat
huvudmannen ekonomisk skada och blir ersättningsskyldig. Den extra försäkringen kan
endast tecknas via medlemskap i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare/Bergslagens
frivilliga samhällsarbetare och kostar 130 kronor per år. Medlemskap i Riksförbundet
frivilliga samhällsarbetare/Bergslagens frivilliga samhällsarbetare kostar även det
130 kronor per år och i detta ingår bland annat en olycksfalls- och krisförsäkring. Ytterligare
information om försäkringar och medlemskap i Bergslagens frivilliga samhällsarbetare kan
fås av Bengt Mejerwall på e-postadress bengt.mejerwall@gmail.com.
Det tillkommer fler typer av frivilliga samhällsarbetare i samhället. Närmast är det uppdrag
som ”Budbärare” vilka skall vara kontaktperson till de personer som riskerar hamna hos
Kronofogden. Budbärarna skall arbeta tillsammans med Kronofogden. Vidare planeras i
framtiden en ny form av kontaktperson som skall hjälpa kvinnor som blivit misshandlade av
en partner och partnern blivit dömd för detta.
Bergslagens frivilliga samhällsarbetare kommer att informera om de nya uppdragen vid
senare tillfälle.

Slutligen vill vi på Bergslagens överförmyndarnämnd och -förvaltning önska
samtliga ställföreträdare en trevlig sommar!

Ansvarig för denna information är kanslichef, tillika förvaltningschef, Anders Andersson,
Ljusnarsbergs kommun
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