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Kommunfullmäktige

Interpellationssvar, rättssäkerhet för individer satta under
förvaltarskap, regler och rutiner (M)

Med kommunfullmäktiges medgivande vid sammanträdet den 25 november 2019 
under § 227 överlämnar Helena Emanuelsson och Patrik Björklund, samtliga 
tillhörande M, en interpellation till Överförmyndarnämndens ordförande Annika 
Westin angående rättssäkerhet för individer satta under förvaltarskap, regler och 
rutiner. Vid kommunfullmäktiges behandling meddelar ordförande att 
Örnsköldsviks kommun ingår i en gemensam Överförmyndarnämnd med Umeå 
regionen och att ordförande i nämnden heter Arvid Lundberg.

Interpellationen

Följande frågor ställs till Överförmyndarens ordförande:

 Anser du att rättssäkerheten är garanterad för individen när det gäller
individer som sätts under förvaltarskap? 

 Anser du att gällande regler och rutiner för ovanstående är tillräckliga och 
adekvata?

Interpellationssvar

Det kan bli fel kring förvaltarskap. Ett första läkarintyg kan bedöma hälso-
tillståndet på ett annat sätt än en mer fullständig medicinsk utredning. Enstaka 
förvaltare kan missköta sitt uppdrag. En person med förvaltare kan vägra att gå 
till en läkarundersökning, även då ett nytt läkarintyg skulle bedöma att personen 
inte behöver förvaltare. I exemplen ovan så blir det fel även om våra tjänste-
personer agerat rätt. När sådant sker är det viktigt att det vi blir medvetna om det, 
och åtgärdar situationen så snabbt som möjligt.

I den absoluta majoriteten av fallen så fungerar förvaltarskap bra. Det är till stor 
hjälp för individen som får förvaltare, och jag har ett högt förtroende för våra 
förvaltare såväl som för de yrkesgrupper som är involverade kring inrättandet av 
förvaltarskap: de läkare som skriver läkarintygen, de jurister som hanterar 
ärendena i domstolarna, och de tjänstpersoner som hanterar ärendena på 
överförmyndarkontoren. 
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Ansvaret för att inspektera överförmyndarens verksamhet ligger hos 
länsstyrelsen. Efter deras senaste inspektion av Överförmyndarnämnden där 
Örnsköldsvik ingår så skriver de: ”Vid en samlad bedömning anser Länsstyrelsen 
att Överförmyndarnämnden arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och dess 
föreskrifter. Goda rutiner finns och akterna handläggs på lämpligt och rättssäkert 
sätt. Länsstyrelsens inspektion föranleder ingen kritik.”

Med det sagt kan det alltid vara bra att se över rutiner och regler för en 
verksamhet. Överförmyndarkontoren i Umeå och Örnsköldsvik håller på att slås 
ihop. Det ger oss en möjlighet att jämföra och se över vilka rutiner som är bäst 
för vår verksamhet. Under 2020 är ett av våra fyra prioriterade uppdrag just att 
skapa mer enhetliga rutinerna mellan dessa två kontor.

Avslutningsvis vill jag nämna några rutiner och regler som följs när ett 
förvaltarskap inrättas. Ett läkarintyg ska alltid finnas som underlag, och i de fall 
det är möjligt begärs yttrande från anhöriga, socialtjänst, boende, och från 
personen som ska få förvaltare. Den föreslagna förvaltaren kontrolleras i Polisens 
belastningsregister, hos Kronofogden och i kommunens socialregister.

Vill huvudmannen att förvaltaren ska bytas ut kan hen ansökan om det till 
överförmyndaren, och om förvaltaren inte byts ut så kan huvudmannen överklaga 
beslutet. 

Om överförmyndaren får vetenskap om att förutsättningarna för förvaltarskapet 
inte längre finns kvar så ansöker de om att förvaltarskapet ska upphöra. Det kan 
till exempel handla om att ett nytt läkarintyg inkommer eller att 
överförmyndaren, när de årligen omprövar samtliga förvaltarskap, kommer fram 
till att ett förvaltarskap inte längre behövs. 

Överförmyndaren granskar årligen samtliga gode mäns och förvaltares 
räkenskaper i en årsräkning. Tillsammans med denna årsräkning lämnar de in en 
redogörelse över uppdraget, i vilken de beskriver vad de gjort under året i sitt 
uppdrag. Skulle överförmyndaren finna några omständigheter som tyder på att 
förvaltarskap inte längre behövs i denna så ska de ansöka om att förvaltarskapet 
upphör.

Arvid Lundberg
Ordförande Överförmyndarnämnden i Umeåregionen
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