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Plats och tid Vetlanda kommun kl. 14.00 – 16.30 

Beslutande Hugo Cruz (KD), ordförande 

Lars-Åke Andersson (M), ledamot 

Daniel Lundström (S), ledamot 

Ted Sandstedt (KD) Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef, föredragande 

 

Utses att justera Ted Sandstedt (KD) 

Justeringens plats och tid Höglandets överförmyndarverksamhets kansli 27 augusti 2019, kl. 10.00 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 52-56 

Ordförande 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson 

 

Justerare 

Hugo Cruz (KD) 

 

 Ted Sandstedt (KD) 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2019-08-29 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2019-09-19 

Förvaringsplats för protokollet: Höglandets överförmyndarverksamhets närarkiv 
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§ 52  

Ekonomi-uppföljning 
 

Överförmyndarnämndens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  
Kort ekonomisk rapport per den 31 juli lämnas. 
 
 

Föredragande  
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson 
  

Beslutsunderlag  
Muntlig information 

 
 
 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 53  

Ansökan om entledigande av god man 
 

Sekretess 
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§ 54  

Frågor från Vetlanda godmans-förening 
 

Överförmyndarnämndens beslut  
Överförmyndarnämnden beslutar att inte förändra den i lagen angivna nivån för när 
huvudmannen själv ska betala sin ställföreträdares arvode, att förskottsbetalningar av arvode 
inte ska införas samt att frågan om schablonersättning för ställföreträdares utlägg kan utredas 
men först efter genomförd granskningsperiod 2020. 
 

Ärendebeskrivning  
Vetlanda godmansförening har genom ordförande Kerstin Lundqvist framfört önskemål om 
att inkomstnivån för när huvudmannen själv ska bekosta sin ställföreträdares arvode ska höjas 
till 3,5 gånger prisbasbeloppet. I föräldrabalken 12 kap 16§ framgår att huvudmannen själv ska 
stå för kostnaden om hans eller hennes inkomster under året då uppdraget utförs överstiger 
2,65 gånger prisbasbeloppet eller om hans eller hennes tillgångar överstiger 2 gånger 
prisbasbeloppet. 
 
Föreningen framför också önskemål om att överförmyndarverksamheten ska ombesörja 
förskottsutbetalningar av arvoden genom att, även när huvudmannen själv ska stå för 
kostnaden, administrera utbetalningen och sedan fakturera huvudmannen för kostnaden. 
Detta strider mot kommunallagen då en kommun inte får ägna sig åt annat än vad som 
föreskrivs i lag och innebär en otillåten användning av skattemedel. Det är inte kommunen 
som är uppdragsgivare åt ställföreträdaren utan den enskilde själv, det saknas ett 
avtalsförhållande som gör det möjligt för kommunen att ställa betalningskrav på den enskilde. 
 
Föreningen framför även önskemål om att ställföreträdare ska få ersättning för sina utlägg 
genom en schabloniserad kostnadsersättning om 2% av prisbasbeloppet. Det finns ett beslut 
av överförmyndarnämnden från 2 januari 2019 att utlägg ska redovisas mot kvitto. Nämnden 
ställer sig positiv till att frågan utreds men bedömer att detta blir möjligt först efter 
genomförd granskningsperiod 2020. 
 

Vetlanda godmans-förening har också begärt att få tillgång till överförmyndarverksamhetens 

mailregister över samtliga gode än och förvaltare på Höglandet. Sekretess gäller enligt 

offentlighets- och sekretesslagen 32 kap. 4 § hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i 

ärende enligt föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn 

för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. 

Med uttrycket ”enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden” innefattas även 

förhållanden som avser den som är förmyndare eller god man (RÅ 1992 not. 331, RÅ 1993 not. 

710 och prop. 2013/14:225 s. 37 f.). Utlämnande av mailregistret är inte möjligt. 

 
 

Föredragande  

https://lagen.nu/1949:381
https://lagen.nu/2005:429
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Hugo Cruz 
  

Beslutsunderlag  
Föräldrabalken 

Kommunallagen 

Offentlighets- och sekretesslagen 

SKL´s arvodesrekommendationer 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Vetlanda godmansförening genom Kerstin Lundqvist 

Arkiveras 
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§ 55  

Granskning 

 
Överförmyndarnämndens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  
Överförmyndarchef, Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, redogör för granskningssituationen 
och rapporterade att 622 årsräkningar (drygt 65 %) är granskade i skrivande stund.  
 

Föredragande  
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson 
  

Beslutsunderlag  
Muntlig information 
 
 
 
 

 
 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 56  

Information om aktuella ärenden 
 

Överförmyndarnämndens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  
Kortfattad information om aktuella ärenden lämnas.  
 

Föredragande  
Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson 
  

Beslutsunderlag  
Muntlig information 

 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


