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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 hjälpinsatser,
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.

Begäran om arvode oktober-december 2017
Begäran om arvode och andra ersättningar från gode män till ensamkommande barn och
unga för perioden oktober-december skall vara oss tillhanda senast den
18 december 2017. Har ni inte klart för er vilka ersättningskrav ni har för hela perioden
oktober-december, skall ni uppskatta era ersättningskrav. Anledningen till att vi måste ha
begäran om arvode och ersättningar innan perioden är slut är ändrad lagstiftning där
kommunen måste innan den 31 december 2017 ansöka om statliga bidrag för kostnader
gällande gode män för ensamkommande barn och unga oktober-december 2017.

E-lönebesked, Lindesbergs kommun
Lindesbergs kommun övergick från och med oktober månads utbetalning av löner, arvoden
och ersättningar till e-lönebesked. Information fanns på specifikationen för september
månads utbetalning. Mer information finns på http://www.lindesberg.se/e-lon.

Utbildning för ställföreträdare
För närvarande planeras en utbildning för ställföreträdare om Kronofogdens verksamhet.
Tidpunkt för utbildningen är torsdagen den 3 maj 2018 klockan 13.00-17.00 i
Församlingshemmet i Lindesberg. Separat inbjudan kommer att sändas ut.
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Granskning av årsräkningar
Den 31 oktober 2017 var 88,4 procent av samtliga årsräkningar granskade. Därmed
uppnåddes inte målet med att 90 procent av årsräkningarna skulle var granskade den
31 oktober 2017. Dock har samtliga årsräkningar där ställföreträdaren begärt ersättning
genomgåtts en gång och de årsräkningar som återstår att granska är sådana där det begärts in
kompletteringar eller där ställföreträdaren ej begärt ersättning.

God man vid överklagan av Migrationsverkets beslut att skriva upp
ensamkommande barn och unga i ålder till 18 år eller mer
Bergslagens överförmyndarnämnd har beslutat som praxis att god man till ensamkommande
barn och unga kvarstår till dess överklagandetiden gått ut vid åldersuppskrivning till 18 år
eller mer, till beslut tagits rörande överklagande samt när ensamkommande barn och unga
blir 18 år utifrån egen uppgiven uppgift.

Personalförändringar på överförmyndarförvaltningen
Jennie Fillman är sedan den 28 augusti tillbaka efter sin föräldraledighet som
överförmyndarhandläggare. Birgitta Larsson avsluta sitt vikariat som överförmyndarhandläggare den 28 juli.

Ny ersättning till gode män för ensamkommande barn från och med den
1 oktober 2017
Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde den 23 augusti 2017 § 51 om
reviderade arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn och unga från
och med den 1 oktober 2017. Beslutet innebar en minskning av arvoden och ersättningar till
gode män.
Överförmyndarnämnden beslutade även deklarera att revideringen av arvoden och
ersättningar till gode män för ensamkommande barn och unga föranleds av att staten kraftigt
minskar ersättningarna till kommuner som mottagit och mottager ensamkommande barn och
unga samt att detta mottagande är en statlig angelägenhet och därigenom inte skall belasta de
skattebetalare i de kommuner som av staten anvisats ett stort mottagande av
ensamkommande barn och unga och därigenom tagit ett relativt övriga kommuner mycket
stort ansvar.
Separat information om beslutet sändes ut till berörda gode män.
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Ekonomi
Prognosen för Bergslagens överförmyndarnämndens ekonomiska resultat för helåret 2017
exklusive den del som berör ensamkommande barn och unga, är ett underskott i
storleksordningen 125 000 kronor. Det beräknade underskottet beror på inköp av datorer och
datautrustning samt kostnader för diverse datasystem. Vidare förorsakas underskottet av
inköp av böcker till ställföreträdare, porto och kurser/kompetensutbildning, vilka överstiger
budget.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns årliga tillsyn
Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 17 oktober 2017 sin årliga tillsyn av
Bergslagens överförmyndarnämnd och dess förvaltning. Den sammanfattande bedömningen
av Länsstyrelsen i Dalarnas län i protokoll daterat den 30 oktober 2017 efter tillsynen är att
”Länsstyrelsen kan se att situationen på Bergslagens överförmyndarnämnd har förbättrats
sedan inspektionen 2016. De påpekanden som gjordes vid förra inspektionen har följts upp
och justeringar i tillvägagångssättet har genomförts.” Via protokollet förklarar Länsstyrelsen
i Dalarnas län inspektionen avslutad. Således har inte Länsstyrelsen i Dalarnas län funnit
någon anledning att varken rikta anmärkning eller begära yttrande från
överförmyndarnämnden med anledning av vad som framkommit vid tillsynen.

Revision
Revisorerna i Ljusnarsbergs kommun har av PwC beställt granskning av Bergslagens
överförmyndarnämnds interna kontroll. Granskningen syftar till att bedöma om
överförmyndarnämndens system och rutiner säkerställer en tillräcklig god intern kontroll, att
förmyndare, gode män och förvaltare sköter sitt uppdrag. Avrapportering av uppdraget
beräknas till februari 2018.

Enkätundersökning
Bergslagens överförmyndarnämnd har en aktivitetsplan i vilken bland annat anges som ett
mål att 95 procent av ställföreträdarna skall anse förvaltningen ger god service. Av denna
anledning har överförmyndarförvaltningen under november skickat ut enkäter till
ställföreträdare. Sammanställning av enkätundersökningen beräknas genomföras under
januari 2018. Vi ber er besvara denna enkät för att vi skall få ett brett underlag

Träff med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare
Träff med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare beräknas ske den 30 november.

Information om framtidsfullmakter
Överförmyndarhandläggare informerade Bergslagens Demensförening om
framtidsfullmakter vid möte den 22 oktober.
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Information till socialförvaltningarna i medlemskommunerna
Överförmyndarhandläggarna har informerat socialförvaltningen i Lindesbergs kommun om
vad uppdragen som god man och förvaltare innebär. Liknande information planeras för
socialförvaltningarna i övriga medlemskommuner samt att dessa informationstillfällen
framöver skall vara återkommande i samtliga berörda kommuner. I övrigt har
överförmyndarförvaltningen kontinuerlig kontakt med medlemskommunernas
socialförvaltningar.

Uppföljning av utveckling i Bergslagens överförmyndarnämnd
Vid Bergslagens överförmyndarnämnds sammanträde den 13 juni 2017 § 36 redovisades en
uppföljning av utvecklingen inom Bergslagens överförmyndarnämnd 2013-2017.
Sammantaget kan konstateras att antalet akter har ökat med 26,5 procent från den
1 januari 2013 till den 19 maj 2017. Hela utredningen finns att läsa på www.ljusnarsberg.se.

Budget 2018
I skrivande stund pågår budgetprocessen i Ljusnarsbergs kommun, kommunfullmäktige
kommer att anta budget för 2018 och plan för 2019 och 2020 vid sammanträde den
9 december 2017. För Bergslagens överförmyndarnämnd innebär det budgetförslag som nu
föreligger ingen praktisk förändring. Däremot föreslås en budgetteknisk förändring, en tjänst
som överförmyndarhandläggare överförs budgetmässigt 2018 från att anges vara riktad mot
överförmyndarverksamheten för ensamkommande barn och unga till den övriga
verksamheten. Anledningen till detta är att behovet av gode män för ensamkommande barn
och unga i överförmyndarnämndens medlemskommuner minskat drastiskt och kommer
fortsättningsvis att minska.

Kommunstyrelsernas uppsiktsplikt
Kommunstyrelserna i medlemskommunerna har enligt Kommunallagen uppsiktsplikt över
Bergslagens överförmyndarnämnd. Av denna anledning har nämndens ordförande och
förvaltningschefen informerat kommunstyrelsen i Lindesberg den 19 september om
nämndens och förvaltningens verksamhet samt besvarat frågor från kommunstyrelseledamöterna. Liknande möte planeras i Nora i början av 2018. Kontinuerlig information ges
vid kommunstyrelsesammanträdena i Ljusnarsbergs kommun eftersom
överförmyndarnämnden organisatoriskt tillhör Ljusnarsbergs kommun.

Slutligen vill vi på Bergslagens överförmyndarförvaltning önska samtliga
ställföreträdare en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ansvarig för denna information är kanslichef Anders Andersson, Ljusnarsbergs kommun
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