
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen den 26 mars 2020 kl. 09.00

Plats: Gladanleden 2

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr Sidnr
1 Val av justerare och tidpunkt för justering

2 Ändringar i föredragningslistan

3 Dialoger och informationsärenden 2020 2020/2 3 - 6

4 Remissvar överförmyndarnämnden budget 2021 

med plan för 2022-2023

2020/13 7 - 15

5 Uppdrag om framtagande av riktlinjer för samtycke 

gällande uttag från konto enligt  Föräldrabalken 13 

kap 8 §

2019/55 16 - 18

6 Riktlinjer för bedömning av registerkontroller av 

ställföreträdare

2019/19 19 - 40

7 Yttrande till tingsrätten gällande beslut att skilja god 

man från uppdrag

2020/9

8 Yttrande till tingsrätten gällande beslut att skilja god 

man från uppdrag

2020/11

9 Begäran om byte av ställföreträdare enligt 

föräldrabalken 11 kap 21 §

2020/18

10 Uttag från spärrat konto enligt föräldrabalken 13 kap 

8 §

2020/14
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Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

11 Uttag från spärrat konto enligt föräldrabalken 13 

kap. 8 §

2020/15

12 Samtycke till uthyrning av fast egendom enligt 

föräldrabalken 14 kap 11 § p.4

2020/19

Information inför mötet med hänsyn av Corona

Enhetschef Eva Viggh har tillsammans med miljöchefen beslutat att utomstående endast ska tas 
in i besöksrum och i sammanträdesrummet. Det betyder att förmöten får ske i Gröngölingen 
och i det lilla besöksrummet vid receptionen. Entré till Gröngölingen sker genom egen entré 
(mot parkeringen). Kaffe innan mötet serveras inne i Gröngölingen. En toalett är märkt 
”besökstoalett”, de övriga tre toaletterna är endast för personalen i huset. Vi undviker att hälsa 
med handslag innan mötet. Vid symptom såsom halsont, förkylning och hosta ombeds 
ledamöter att avstå från att komma till sammanträdet.

Bo Herou (KD) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-183 08 Anna Silver
OBSERVERA att det är ett nytt telefonnummer!!
E-post: kommun@tomelilla.se
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 12 mars 2020                          Dnr ÖFN 2020/2

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför idag dialoger och 
information enligt följande:

1. Information med anledning av Coronaviruset
2. Aktuellt på enheten
3. Information om möte med kommunstyrelsen i Sjöbo
4. Statistik till Länsstyrelsen
5. Redovisning av statistik för 2019
6. Information om ordförandebeslut

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, 12 mars 2020.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Eva Viggh
Överförmyndarhandläggare/enh
etschef.
Direkt 0417-182 78
Mobil AnsvarigMobil
eva.viggh@tomelilla.se

Tomelilla den 16 mars 2020 Dnr ÖFN DiaNr

Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd 

Statistik till länsstyrelsen för 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd tar del av informationen.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden ska årligen senast den 28 februari lämna statistik 
över verksamheten för det år som har gått. 
Länsstyrelsen sammanställer inkomna uppgifter och publicerar detta. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Överförmyndarstatistik 2019 Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Eva Viggh
Överförmyndarhandläggare/enhetschef.
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Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 19 mars 2020 Dnr ÖFN 2020/13

Överförmyndarnämnden

Tjänsteskrivelse - Remissyttrande budget 2021 
med plan 2022-2023

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
remissyttrande 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun beslutade 2020-01-
29 §23 om planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för åren 
2022-2023 samt remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande 
om de utmaningar och möjligheter som nämnderna ser inför kommande 
planperiod.

Budgetberedningen kommer att träffa presidierna för nämnderna 20-21 
april för genomgång av remissyttranden och eventuellt tillkommande 
frågor.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda 
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv 

Barnperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda 
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Miljöperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda 
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström 2020-03-19
Remissyttrande budget 2021 med plan 2022-2023, 
Överförmyndarnämnden
KS au § 23/ 2020, Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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REMISSYTTRANDE BUDGET 2021 MED PLAN 2022-2023

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

1. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Utöva tillsyn över samtliga förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo.
Myndighetsutövning kopplad till tillsynsverksamheten.

2. DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar

Verksamheten är i stort behov av ett fungerande digitalt stöd så att e-tjänster ska kunna erbjudas både 
till sökanden och till ställföreträdare. 
Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidkrävande och som en följd kommer kostnaden för 
arvoden till ställföreträdare att öka. Det är också en ökande utmaning att kunna rekrytera tillräckligt 
antal nya ställföreträdare och framför allt är det svårt att rekrytera ställföreträdare i de mer komplexa 
ärendena som är svåra att utöva av en lekman. På sikt kommer det med stor sannolikhet bli nödvändigt 
för överförmyndarnämnden att anlita professionella ställföreträdare alternativt att själva bilda en 
förvaltarenhet. 
De nya lagstiftningarna med föräldrabalkens anhörigbehörighet och lagen om framtidsfullmakter har 
ännu inte gett någon synlig effekt på antalet tillkommande ärenden. Det är svårt att veta hur dessa nya 
lagstiftningar kommer att påverka verksamheten framöver eftersom de flesta framtidsfullmakter som 
upprättas inte kommer att träda i kraft på många år ännu. Det kan dock inte uteslutas att 
överförmyndarnämnden skulle kunna få tillkommande uppgifter i och med den handläggning som 
åligger överförmyndaren i lagstiftningen om framtidsfullmakter.
Den stora omsättningen i ärenden och de ökade kraven på hur en rättssäker och effektiv tillsyn ska 
utövas gör att behovet av utökade handläggarresurser har uppkommit. De befintliga lokalerna för 
handläggarkansliet möjliggör i dagsläget ingen utökning av personalen och i det fall verksamheten 
kommer att växa behöver lokalbehovet ses över.

2.2. Demografiska effekter
Var femte person i Sverige är 65 år och uppåt. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning i april 2019 
kommer antalet invånare över 80 år at öka med 50 % mellan 2019-2030.

3. INVESTERINGSBUDGET
Verksamheten har inga investeringar.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Målarbete
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny målmodell. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Kommunfullmäktige 
beslutade om nedanstående övergripande mål; tre målområden med vardera 
två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete Kommunstyrelsen 
och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Utanför 
målarbetet ska även sådant som bedöms väsentligt att följas upp ske via olika 
nyckeltal. Möjlighet till benchmarking med andra kommuner ska vara en 
viktig komponent i mål- och uppföljningsarbetet.

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd 
och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Visionen
Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny vision pågått och den 
nya visionen ska enligt tidplan antas av kommunfullmäktige under våren 
2020.

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning.

Enligt ekonomistyrningsreglementet utgör ekonomin gränsen för 
verksamhetens omfattning. Tomelilla kommun har ett relativt svagt 
ekonomiskt läge med en lägre resultatutveckling än övriga kommuner i Skåne 
samt en lägre soliditetsnivå än snittet. Resultatnivån behöver förbättras i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Detta skulle ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på 
så sätt slippa en ökad skuldsättning. En högre resultatnivå innebär också en 
större stabilitet för att möte framtida utmaningar i verksamheterna. 
Kostnaderna för kommunala tjänster beräknas öka betydligt snabbare än 
tidigare samtidigt som skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. 

Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

 Resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska upp till lägst 2,0 % i genomsnitt under 
perioden 2020-2022

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå 

till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska 

uppgå till minst 55 % i genomsnitt under perioden 2020-2022. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras, dvs nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten – och avloppsverksamhet som täcker sina 
kostnader via taxor kan finansiera investeringar genom att ta upp lån. 
Bedömning av hur detta påverkar taxenivåerna ska dock göras.

De finansiella målen för planperioden kan komma att revideras i samband 
med kommande budgetarbete.

Verksamhetsmål 2020
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunen samtliga mål, både finansiella och 
verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska 
minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  Enligt 
målmodellen utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål budgetens mål för 
god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 
2020 kommer dock även måluppfyllnaden för nämndernas måluppfyllas att 
beaktas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska tas fram under 
arbetet med budgeten för kommande planperiod.

Intäkter och bidrag
Kommunen är beroende av en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Den 1 
november 2019 var antalet invånare 13 602 personer. Skatte- och 
statsbidragsprognosen för 2021-2023 bygger på en ökning med i snitt 50 
personer per år.

Prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) används som 
underlag för beräkningarna av skatter och generella statsbidrag. Vidare utgår 
skatteprognosen utifrån oförändrad skattesats om 20,61 kronor.

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter 528,1 541,8 555,4 574,8 594,1
Generella bidrag och
Utjämning 195,6 221,9 229,2 233,8 237,3
Fastighetsavgift 31,3 32,6 37,4 37,4 37,4
Summa skatter o 
statsbidrag 755,0 796,3 822,0 846,0 868,8
Ökning 5,5% 3,2% 2,9% 2,7%
Verksamhetens 
nettokostnader inkl. 
avskrivningar

747,5 779,9 805,6 829,1 851,4

Resultat 7,5 16,4 16,4 16,9 17,4

Ekonomiska förutsättningar – år 2021
Skattesats 20,61 kr
Antal invånare1 13 640 st. 
Resultatmål2 2,0 %
Internränta 1,50 %
Kostnadskompensation3 2,5%%
Personalkostnadspålägg4 40,15% 
Reserv5 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR:s bedömning
4 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR: bedömning
5 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår år 2020 till totalt 73,6 mnkr varav 
den skattefinansierade verksamhetens andel uppgår till 51,6 mnkr och 
resterande 22 mnkr avser vatten – och avlopp. Denna investeringsnivå 
innebär att självfinansieringsgraden är 100 % för den skattefinansierade 
verksamheten.

 
Efter en period av år där självfinansieringsgraden av skattefinansierade 
investeringar understigit 100 % beräknas kommunens låneskuld uppgå till 
320 mnkr 2020-12-31. I dagsläget är de låga räntekostnaderna inte något 
större problem att hantera men dessa förutsättningar kommer inte att bestå i 
framtiden utan allt större del av driftbudgeten kommer att behöva använda 
för räntekostnader och avskrivningar när investeringsnivån är hög.

Självfinansieringsutrymmet för investeringsutrymmet motsvarar årets resultat 
+ avskrivningar, ca 65 mnkr för år 2021 när det gäller den skattefinansierade 
verksamheten. 

Reserver och speciella satsningar
För att möta oförutsedda kostnader och/eller förändrade förutsättningar 
finns ett behov av reserver. För 2020 har motsvarande 1 % av skatter o 
statsbidrag avsatts till oförutsett.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.301.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Eva Viggh
Överförmyndarhandläggare/enh
etschef.
Direkt 0417-182 78
Mobil AnsvarigMobil
eva.viggh@tomelilla.se

Tomelilla den 16 mars 2020 Dnr ÖFN 2019/55

Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd

Riktlinjer för uttag enligt FB 13:8

Förvaltningens förslag till beslut
Prövning av ansökningar om uttag från spärrat konto enligt FB 13:8 ska 
prövas enligt förarbeten, lag och gällande rättspraxis. 

Ärendebeskrivning
Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd gav vid sitt sammanträde 
den 12 december 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer 
gällande samtycke för uttag från överförmyndarspärrat konto enligt 
föräldrabalken 13 kap. 8 §.
Enligt 13 kap. 8 § får pengar som satts in hos bank med uppgift till 
banken om att de ska stå under särskild överförmyndarkontroll inte tas ut 
utan överförmyndarens samtycke.
I 12 kap. föräldrabalken finns allmänna bestämmelser om förmyndare, 
gode mäns och förvaltares verksamhet. Enligt 12 kap. 3 § föräldrabalken 
ska förmyndare, gode män och förvaltare omsorgsfullt fullgöra sina 
förpliktelser och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. 
Enligt 12 kap. 4 § föräldrabalken 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 ska placeras så att 
tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så de ger skälig avkastning. 
Av förarbetena till 12 kap. 4 § föräldrabalken framgår när det gäller 
underåriga att underåriges ålder, föräldrarnas villkor och andra individuella 
förhållanden måste beaktas vid bedömningen av hur den underåriges 
medel får användas. Det är inte uteslutet att medel används till inköp av 
något som kommer även föräldrarna eller familjen i övrigt till gode. Det 
måste dock beaktas att det är den underåriges intresse som ska vara 
huvudsaken och de övrigas nytta en bieffekt. Barnet är inte skyldig att 
försörja sina föräldrar eller syskon.
Bedömningen av hur ett barns medel får användas så att det kommer 
barnet till gode bör även göras med ledning av föräldrars 
underhållskyldighet enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken. Det är barnets 
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föräldrar som ska svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med 
hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.
Vid bedömningen av tillåten medelsanvändning ska beaktas hur stor del av 
barnets tillgångar som uttaget motsvarar (ÖÄ 332-18, ÖÄ 1086-17).
Det angivna syftet med beviljat uttag ska följas upp och i bedömningen 
beaktas om och hur föräldrarna redovisat tidigare uttag (ÖÄ 1086-17, RH 
1997:115).
Beträffande brottsskadeersättning finns det skäl att särskilt värna om att 
barnen verkligen får ta del av de pengar som betalats ut till dem (prop. 
2007/08:150 s. 33).

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Barnets behov ska beaktas vid prövning av uttag enligt FB 13:8.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef Eva Viggh, 2020-03-16
Öfn § 68/2019 Uppdrag om framtagande av riktlinjer för samtycke 
gällande uttag från konto enligt Föräldrabalken 13 kap 8 §, handlingsid: 
Öfn 2019.506.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Eva Viggh
Överförmyndarhandläggare/enhetschef.

Beslutet skickas till:

Enhetschef Eva Viggh

17



TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
12 december 2019

Justerandes sign

Öfn § 68 Dnr ÖFN 2019/55

Uppdrag om framtagande av riktlinjer gällande 
samtycke för uttag från konto enligt Föräldrabalken 13 
kap 8 §

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att ta fram 
riktlinjer gällande samtycke för uttag från konto enligt Föräldrabalken 13 kap 
8 §.

Ärendebeskrivning
Den enskildes medel skall, enligt föräldrabalken 12 kap 4 §, i skälig 
omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i 
övrigt. Medel som står under särskild överförmyndarkontroll får inte, enligt 
föräldrabalken 13 kap 8 §, tas ut utan överförmyndarens samtycke.         
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande samtycke 
för uttag från konto enligt Föräldrabalken 13 kap 8 § utifrån en ny form av 
ärendehantering. 
_________

 

Beslutet skickas till:
Enhetschef Eva Viggh

18



1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Eva Viggh
Överförmyndarhandläggare/enh
etschef.
Direkt 0417-182 78
Mobil AnsvarigMobil
eva.viggh@tomelilla.se

Tomelilla den 13 mars 2020 Dnr ÖFN 2019/19

Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd

Riktlinjer gällande kontroll av persons lämplighet 
som ställföreträdare

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att kontrollerna av ställföreträdarnas 
lämplighet ska utföras i enlighet med länsstyrelsens nationella riktlinjer.

Ärendebeskrivning
Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd gav vid sitt sammanträde 
den 7 mars 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad 
riktlinje för bedömning av ställföreträdares lämplighet. 
Sedan uppdraget gavs till förvaltningen har länsstyrelsen kommit med 
riktlinjer för hur överförmyndaren bör kontrollera ställföreträdarnas 
lämplighet. Syftet med de nya riktlinjerna är att garantera enskildas 
rättssäkerhet och likabehandling samt att länsstyrelserna ska kunna bedriva 
en enhetlig och likvärdig tillsyn över överförmyndarna.
Det har uppmärksammats att överförmyndarna kontrollerar lämpligheten 
på skilda sätt runt om i landet vilket gör att vägledande riktlinjer har tagits 
fram för att uppnå en mer enhetlig tillämpning i överförmyndarnas 
kontroll av en ställföreträdares lämplighet. Riktlinjerna bör tillämpas som 
utgångspunkt vid överförmyndarens kontroll av en persons lämplighet 
som ställföreträdare.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, enhetschef Eva Viggh, 2020-03-13
Öfn § 18/2019 Uppdrag till förvaltningen - revidering av riktlinjer för 
bedömning av registerkontroller av ställföreträdare, handlingside: Öfn 
2019.127.
Riktlinjer för bedömning av registerkontroller av ställföreträdare, 
handlingsid: Öfn 2019.112.
Nationella riktlinjer gällande överförmyndarens kontroll av en persons 
lämplighet som ställföreträdare, handlingsid: Öfn 2020.146.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Eva Viggh
Överförmyndarhandläggare/enhetschef.

Beslutet skickas till:

Enhetschef Eva Viggh
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 mars 2019

Justerandes sign

Öfn § 18 Dnr ÖFN 2019/19

Uppdrag till förvaltningen - revidering av riktlinjer för 
bedömning av registerkontroller av ställföreträdare

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till reviderad riktlinje för bedömning av 
registerkontroller av ställföreträdare vad gäller bedömning i situationer där 
anhörig är ställföreträdare.

Ärendebeskrivning
Enligt riktlinjer tagna i Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd ska det årligen 
göra kontroller av ställföreträdarna i kronofogdemyndighetens och polisens 
register för att bedöma deras lämplighet. Förekomst i registret avseende stora 
personliga skulder är tillräckliga skäl för att föreslå nämnden att 
ställföreträdaren entledigas från sitt uppdrag enligt föräldrabalken (FB) 11 
kap. § 20.

Vid nyrekrytering ska i princip nolltolerans gälla. Vid de årliga kontrollerna 
görs bedömning i varje enskilt fall. En svårighet vid dessa bedömningar som 
framkommit är i de fall där anhörig till huvudmannen är ställföreträdare. 
Grundläggande är att alla ställföreträdare ska behandlas lika. Svårigheten 
uppkommer om den anhörige entledigas på grund av olämplighet men 
huvudmannen inte vill ha en annan ställföreträdare. Så länge huvudmannen 
förstår saken och själv ansökt om ställföreträdare är det svårt att inhämta 
underlag som styrker huvudmannens behov vilket istället kan få följden att 
godmanskapet upphör då huvudmannen inte längre vill ha någon 
ställföreträdare. 

§ 18 forts.
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 mars 2019

Justerandes sign

Tydliggörande behöver också göras kring hur bedömningarna av 
registerkontrollerna ska hanteras utifrån vad som innefattas i 
ställföreträdarens uppdrag. Ska en ställföreträdare, vars uppdrag innefattar 
delarna bevaka rätt och sörja för person, bedömas annorlunda än en 
ställföreträdare där även förvalta egendom ingår i uppdraget. Det går heller 
inte att bortse från den kritik som kan komma att drabba nämnden om 
huvudmannen drabbas av rättsförlust och det visar sig att ställföreträdaren 
fått anmärkning i de årlig kontroll.

Nämnden diskuterar inriktning för nya riktlinjer.

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till reviderad riktlinje för bedömning av 
registerkontroller av ställföreträdare vad gäller bedömning i situationer där 
anhörig är ställföreträdare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, handlingsid: ÖFN 
2019.111.
Riktlinjer för bedömning av registerkontroller av ställföreträdare, handlingsid: 
ÖFN 2019.112.
_________   

Beslutet skickas till:
Enhetschef Eva Viggh
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Dalarna, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Nationella riktlinjer för överförmyndare
– kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdare
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Inledning 
För den som behöver god man eller förvaltare är det avgörande att den som utses 
är lämplig för uppdraget. Den som utses ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt 
lämplig. Av betydelse för vem som ska utses till god man eller förvaltare är 
huvudmannens behov av hjälp, men också hans eller hennes grundläggande 
rättigheter och krav på att få leva ett så värdigt och gott liv som möjligt.  

Av Riksrevisionens rapport Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare, RiR 
2017:33, framgår att överförmyndare kontrollerar en persons lämplighet på skilda 
sätt runt om i landet. Det kan exempelvis handla om att överförmyndarna har 
olika syn på vilken betydelse det har att en ställföreträdare redan har många andra 
pågående uppdrag eller mer generellt på vad som ingår när lämplighets-
bedömningar av ställföreträdare genomförs. Regeringen har därför uppdragit åt 
länsstyrelserna att gemensamt ta fram riktlinjer för hur överförmyndare bör 
kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare.  
 
Syfte  
Syftet med dessa vägledande riktlinjer är att uppnå en mer enhetlig tillämpning i 
överförmyndarnas kontroll av en ställföreträdares lämplighet. 

Riktlinjerna bör tillämpas som utgångspunkt vid överförmyndarens kontroll av en 
persons lämplighet som ställföreträdare. Riktlinjerna är inte bindande och heller 
inte uttömmande. 
 
Definitioner  
I riktlinjerna används följande begrepp utifrån nedanstående definitioner.  
 
Överförmyndare 

• Överförmyndarnämnd  

• Överförmyndare  

 
Ställföreträdare 

• En god man med förordnande enligt 11 kap. 1–4 §§ FB. 

• En förvaltare med förordnande enligt 11 kap. 7 § FB. 

• En förordnad förmyndare, det vill säga en särskilt förordnad förmyndare 
eller en medförmyndare. 

• En god man med förordnande enligt 2 § lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn. 
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Huvudman 

• Vuxen person som har god man enligt 11 kap. 1–4 §§ FB eller förvaltare 
enligt 11 kap. 7 § FB. 

• Barn som har en förordnad förmyndare.  

• Barn som har god man enligt 2 § lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn. 

Förkortningar 
• FB – föräldrabalken  

• JO – Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen) 
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1. Kontroll av ställföreträdarens 
lämplighet 

 Lämplighetsprövningen 
Enligt 11 kap. 12 § FB ska god man eller förvaltare vara rättrådig, erfaren och i 
övrigt lämplig. Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller 
hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs. 
Överförmyndaren måste göra en aktiv efterforskning av ställföreträdarens 
lämplighet, det vill säga inhämta underlag samt vid behov ställa frågor till 
ställföreträdare och huvudman. På så sätt säkerställs att den som utses är 
kompetent att klara av uppdraget. Risken för att huvudmannen utnyttjas av 
ställföreträdaren minskas om överförmyndaren gör den utredning som behövs.1  
Överförmyndaren ska göra en lämplighetsprövning: 

• När överförmyndaren inhämtar utredning till rätten enligt 10 kap. 14 § 
och 11 kap. 17 a § FB. 

• I ärenden gällande byte av ställföreträdare enligt 11 kap. 4 och 7 §§ FB. 

• Innan beslut om förordnande om tillfälligt godmanskap enligt 11 kap. 
1–3 §§ FB.  

• Innan beslut om förordnande av god man för ensamkommande barn.  

Samma utredningskrav gäller oavsett den tilltänkta ställföreträdarens relation till 
huvudmannen. Att huvudmannen själv har föreslagit någon till ställföreträdare 
innebär inte att överförmyndarens kontroll bör vara mindre noggrann. Utgångs-
punkten måste alltid vara att överförmyndaren kontrollerar att den som utses har 
förmåga att se till huvudmannens bästa.2  

Ur JO:s beslut den 14 december 2009 med dnr 2195–2008: 

”Till god man ska enligt 11 kap. 12 § FB utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig 
man eller kvinna. För att kunna avgöra om en person uppfyller dessa krav måste 
överförmyndaren vidta vissa utredningsåtgärder. Hur omfattande dessa ska vara får 
avgöras från fall till fall. Hänsyn måste naturligtvis tas till uppdragets omfattning. Om 
det rör sig om en person som inte tidigare haft uppdrag som ställföreträdare krävs en 
mer omfattande utredning än om den tilltänkte ställföreträdaren sedan tidigare är känd 
för att sköta sina uppdrag väl. Om den blivande ställföreträdaren inte är känd bör 
överförmyndaren t.ex. alltid kontrollera om han eller hon förekommer i belastnings-
registret eller Kronofogdens register. Även beträffande ställföreträdare som tidigare haft 
välfungerande uppdrag bör överförmyndaren enligt min mening återkommande 
genomföra en sådan registerkontroll. Hur ofta en sådan kontroll bör ske får bedömas 
från fall till fall.” 

                                                 
1 Prop. 2013/14:225, s. 34 
2 Ibid s. 35 f. 
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 Bedömning i varje enskilt fall 
Uppdraget som ställföreträdare kan variera i mycket stor utsträckning. De 
egenskaper och kunskaper som ställföreträdaren behöver för att kunna utföra 
uppdraget behöver stämma överens med huvudmannens behov. Överförmynd-
arens prövning av ställföreträdarens lämplighet bör därför ske med utgångspunkt i 
det enskilda uppdraget. 

 Förnyade kontroller av ställföreträdare 
Löpande lämplighetskontroller i fråga om den som är förmyndare, god man eller 
förvaltare kan göras vid behov. Uppgifter från belastningsregistret gällande 
ärenden om lämplighetsprövning ska lämnas ut till överförmyndaren om det är 
fråga om brott som lett till någon annan påföljd än penningböter, se 11 § p. 14 b 
förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Även kontroll hos Kronofogden 
och socialnämnden kan göras löpande, se 16 kap. 10 § FB. 
Om överförmyndaren nyligen förordnat ställföreträdare i ett annat ärende och 
även prövat dennes lämplighet kan lämplighetsprövningen i det nya ärendet 
förenklas.3  

 

1.3.1. Entledigande  
En god man eller förvaltare 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, ska entledigas i enlighet med 11 kap. 20 § 
FB.  
Det kan bli aktuellt med ett entledigande trots att det inte föreligger någon 
kvalificerad olämplighet till grund, exempelvis om ställföreträdarens redovisning 
av förvaltningen är bristfällig eller om ställföreträdaren haft flera uppdrag men 
blivit entledigad från dessa på grund av inkomna klagomål t.ex. från både 
huvudmän och personal för huvudmän.4  
 
                                                 
3 Prop. 2013/14:225 s. 44 
4 Hovrätten för Övre Norrland, mål nr ÖÄ 967-12, den 11 oktober 2013, och Svea Hovrätt mål nr ÖÄ 9695-12 
den 8 mars 2013. 

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren bör regelbundet, förslagsvis en gång per år, 

kontrollera ställföreträdarens lämplighet genom att inhämta utdrag ur 
belastningsregistret.  

• Överförmyndaren bör även pröva ställföreträdarens lämplighet vid 
indikationer att något inte står rätt till. 
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2. Ställföreträdares kvalifikationer 
 Kraven enligt 11 kap. 12 § FB  

En ställföreträdare ska vara: 

• Rättrådig 

• Erfaren 

• I övrigt lämplig 

• Myndig 

• Fri från förvaltare 

Kraven gäller vid beslutet att förordna ställföreträdare och gäller även fortlöpande 
så länge uppdraget pågår.  

 Formella förutsättningar 
För att kunna bli ställföreträdare måste denne vara myndig och inte själv ha 
förvaltare. 
 

 

 Rättrådig 
För att kontrollera rättrådigheten hos en tilltänkt ställföreträdare ska 
överförmyndaren begära ett utdrag ur belastningsregistret, se 11 § förordningen 
om belastningsregister. Överförmyndaren får begära utdrag ur belastningsregistret 
gällande den person som överförmyndaren avser att förordna eller avser att föreslå 
för rätten att förordna till ställföreträdare. Överförmyndaren har samma möjlighet 
avseende ställföreträdare som redan har uppdrag (se avsnitt 1.3. om löpande 
kontroller).  

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren bör kontrollera ställföreträdarens identitet genom 

att inhämta personbevis eller motsvarande.  

• Överförmyndaren bör inte förordna en person som har god man till 
ställföreträdare. 

• Överförmyndaren bör kontrollera sina egna register för att säkerställa 
att tilltänkt ställföreträdare inte själv har förvaltare eller god man.  

• Överförmyndaren bör inhämta förvaltarfrihetsbevis om den tilltänkte 
ställföreträdaren är folkbokförd i en annan kommun. 
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Överförmyndaren ska bedöma om en ställföreträdare är rättrådig i varje enskilt 
fall. Brottslighet bör dock i regel diskvalificera en person från att förordnas som 
ställföreträdare. Undantag skulle kunna göras om det rör sig om mindre allvarlig 
brottslighet som inte inverkar på lämpligheten. I praxis har dock även mindre 
allvarlig brottslighet, som rör förmögenhetsbrott med fängelse i straffskalan, 
bedömts göra en person olämplig. 
 
Ur Hovrätten för Skåne och Blekinges mål den 12 mars 2018, nr ÖÄ 3177–2017: 

”En god man hade under tiden för sitt förordnande gjort sig skyldig till snatteri i en affär 
och godkände ett strafföreläggande rörande brottet. Då det var fråga om ett 
förmögenhetsbrott med fängelse i straffskalan - även om det inte hade skett inom ramen 
för hennes uppdrag och det hade varit fråga om ett enstaka tillfälle med endast böter 
som följd - ansågs intresset av att allmänhetens förtroende för gode män upprätthålls 
medföra att den gode mannen inte längre var lämplig för uppdraget, varför hon 
entledigades.” 
 

 

 Erfaren 
En ställföreträdare ska vara erfaren, det innebär att han eller hon ska vara lämplig 
för det aktuella uppdraget. Om uppdraget t.ex. innefattar förvaltning av 
fastigheter, bör kunskaper på detta område finnas. Uppdragets karaktär får således 
avgöra vilka mer speciella kunskaper som behövs.5  
Vid lämplighetsprövning ska överförmyndaren se till att den som förordnas har 
förutsättningar att klara av uppdraget. I detta ligger också ett ansvar för att erbjuda 
utbildning till de som har behov av det och se till att nödvändig information når 
ställföreträdarna (se 19 kap. 18 § FB).6 Kunskapsnivån hos en ställföreträdare kan 
ha betydelse vid lämplighetsprövningen. Denna bestämmelse är även tillämplig i 
förhållande till gode män som förordnats för ensamkommande barn, se 12 § lag 
om god man för ensamkommande barn. 
 

                                                 
5 Prop. 2013/14:225 s. 44 och NJA 1991 s. 545 
6 Prop. 2013/14:225 s. 21 

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren ska alltid inhämta utdrag ur belastningsregistret och 

kontrollera att ställföreträdaren inte dömts för något brott som kan 
inverka på uppdraget.  

• Överförmyndaren ska alltid göra kontrollen vid ett förordnande och bör 
även göras löpande, som en del av överförmyndarens tillsyn av att 
ställföreträdaren sköter sitt uppdrag. 
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 I övrigt lämplig 
Överförmyndaren ska bedöma om en person är i övrigt lämplig för uppdraget. För 
att bedöma om en tilltänkt ställföreträdare i övrigt är lämplig för sitt uppdrag kan 
överförmyndaren inhämta referenser7 samt genomföra intervjuer. Överför-
myndaren bör även väga in om det finns några intressekonflikter.8 Ställföre-
trädaren ska inte heller vara på ekonomiskt obestånd eller vara aktuell hos 
Kronofogden.9 Även det faktum att ställföreträdaren innehar försörjningsstöd har 
bedömts vara olämpligt.10 Överförmyndaren måste i sin bedömning se till det 
enskilda ärendet och utreda vad huvudmannen har för behov av hjälp. 
Vid pågående uppdrag kan lämpligheten ifrågasättas t.ex. när det föreligger 
samarbetssvårigheter eller djupgående meningsskiljaktigheter. Det kan också vara 
fråga om att ställföreträdaren hamnat i en jävssituation gentemot huvudmannen, 
som inte kan avhjälpas med en tillfällig god man enligt 11 kap. 2 § FB.11 Se mer 
om jäv under avsnitt 2.5.2. I dessa fall kan det bli fråga om entledigande av 
ställföreträdaren. Överförmyndaren ska dock göra en bedömning i det enskilda 
fallet.  
 
Tänk på!  

• Överförmyndaren kan även inhämta annan utredning för att utreda 
ställföreträdares lämplighet. Socialnämnder och andra myndigheter är 
skyldiga att på begäran lämna överförmyndaren de uppgifter som behövs 
för överförmyndarens tillsynsverksamhet, se 16 kap. 10 § FB.  

 
 
 
 
                                                 
7 Prop. 2013/14:225 s. 44 
8 Ibid s. 35  
9 Prop. 2013/14:225 s. 34, jfr även 11 kap. 20 § FB 
10 Hovrätten för Övre Norrland, mål nr ÖÄ 603-14, den 27 februari 2014. 
11 Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr ÖÄ 703-17, den 27 april 2018 och 5 juni 2018. 

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren bör informera en ställföreträdare om uppdragets 

karaktär och om det kan komma att krävas specialkunskaper. Vid 
behov kan överförmyndaren kalla en ställföreträdare till intervju eller 
personligt möte, för att överförmyndaren ska kunna bedöma 
ställföreträdarens erfarenhet och kunskaper i relation till det som krävs 
för uppdraget.  
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Antal uppdrag 
Det finns ingen fastställd gräns för hur många uppdrag en ställföreträdare får ha. 
En ställföreträdares förmåga att klara av flera uppdrag är beroende av dennes 
skicklighet och erfarenhet samt uppdragens komplexitet.12 
Det finns en risk för att en ställföreträdare som tar på sig alltför många uppdrag 
inte klarar av att tillgodose samtliga huvudmäns intressen. Vid den lämplighets-
prövning som överförmyndaren ska göra ingår att bedöma om den som förordnas 
har förutsättningar att klara av uppdraget. Det är viktigt att den som utses har 
tillräckligt med tid för att tillgodose huvudmannens behov.13 
 

2.5.1. Jävsförhållanden 
I bedömningen av om ställföreträdaren är i övrigt lämplig bör olika former av 
intressekonflikter vägas in.14 Överförmyndaren ska göra en bedömning av 
omständigheterna i det enskilda fallet. En ställföreträdare får inte företräda 
huvudmannen vid en rättshandling eller rättegång mellan huvudmannen och 
ställföreträdaren, ställföreträdarens make eller sambo eller annan som 
ställföreträdare företräder, se 12 kap. 8 § FB. 

                                                 
12 Prop. 2013/14:225 s. 35  
13 Ibid s. 44 
14 Prop. 2013/14:225, s. 35 och 44 

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren bör kontrollera antalet uppdrag exempelvis genom 

överförmyndarens register samt genom att begära upplysning från den 
tilltänkta ställföreträdaren.  

• Överförmyndaren kan i åtagandeblanketten ha en kolumn där 
ställföreträdare kan ange om denne har uppdrag i annan kommun och i 
så fall hur många uppdrag samt i vilken kommun, för att överför-
myndaren därefter ska kunna bedöma lämpligheten utifrån det totala 
antalet uppdrag. 
 
 

 

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren bör kontrollera om ställföreträdaren förekommer hos 

socialnämnden, och bedöma om det finns någon uppgift som gör att 
lämpligheten kan ifrågasättas.   
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Det finns situationer där det inte finns några legala hinder för att ställföreträdaren 
ska kunna företräda sin huvudman, men där det ändå kan anses som olämpligt. 
Exempelvis: 

• Om en huvudman har en ställföreträdare som också är personlig 
assistent.15 

• Om huvudmannens ställföreträdare samtidigt är vårdpersonal vid den 
enhet där huvudmannen är vårdtagare.16 

• Om en ställföreträdare arbetar inom socialtjänsten och samtidigt har hand 
om huvudmannens ärende.17 

• Om en ställföreträdare samtidigt har uppdrag som ledamot i ett utskott 
inom den kommunala socialförvaltningen i den kommun där 
huvudmannen bor.18 

 

 God man för ensamkommande barn 
Gällande lämplighet hos god man för ensamkommande barn finns bestämmelser i 
lagen om god man för ensamkommande barn. Där anges att frågan om lämplighet 
ska prövas enligt reglerna i 11 kap. 12 § FB men att det utöver den vanliga 
lämplighetsbedömningen, vid val av god man för ensamkommande barn, ska 
läggas särskild vikt vid den utsatta situation som barnet befinner sig i, se 4 § lag 
om god man för ensamkommande barn.  
Det ensamkommande barnets speciella levnadsomständigheter gör att ytterligare 
krav måste ställas på den som ska förordnas till god man för barnet. Den gode 
                                                 
15 Läs mer om detta i Hovrätten för Västra Sverige, mål nr ÖÄ 2130-13, den 7 maj 2013, och SOU 2004:112 s. 
794 - 796. Socialstyrelsen, Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? 2014, 2014-01-17, Holmgård 
– Wallgren, ”God man, förvaltare och förmyndare”, 2015, s. 182 f, Sveriges kommuner och landsting – 
framställan till justitiedepartementet, 2009-12-07, dnr 09/5558. 
16 SOU 2004:112, s. 796 
17 Ibid. 
18 Svea Hovrätt, mål nr ÖÄ 7522-16, den 7 november 2016 

Länsstyrelsens rekommendation 
• Överförmyndaren bör beakta risk för intressekonflikt dels vid den 

löpande kontrollen av redan förordnade ställföreträdare, dels vid nya 
uppdrag. 

• Om det inom huvudmannens släkt finns motsättningar som påverka 
förmågan hos en släkting att utföra uppdraget som ställföreträdare på 
bästa sätt, kan det vara lämpligt att överförmyndaren överväger om en 
utomstående ställföreträdare bör förordnas (jfr Hovrätten för Nedre 
Norrland, mål nr ÖÄ 621-17, den 28 februari 2018).  
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mannen måste ha förmåga att ta tillvara barnets intressen, exempelvis i 
förhållande till de myndigheter och organisationer som barnet kan komma i 
kontakt med. Den gode mannen ska kunna agera utan risk för intressekonflikter, 
vilket förutsätter att den gode mannen är oberoende av sådana myndigheter och 
organisationer som barnet kan komma i kontakt med. Den gode mannen ska även 
ha god kännedom om det svenska samhället. Denne ska även ha kunskap om 
barns och ungdomars behov i olika åldrar. Det är en fördel om den gode mannen 
kan tala barnets språk, detta är dock inget krav. En släkting till barnet, bosatt i 
Sverige, kan förordnas som god man förutsatt att denne vistas i landet varaktigt 
och i övrigt uppfyller de krav som ställs.19 

                                                 
19 Prop. 2004/05:136 s. 36 
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