PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

§ 115

Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-08

1 (2)

KS/2015:284, KS/2016:133

Gode män, begäran om ersättning
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan 2015 en gemensam överförmyndarnämnd med kansli i
Motala. I samband med överföringen av akterna från Mjölby kommun till
överförmyndarkansliet i Motala har Motala kommun genomfört en granskning av
samtliga överförda akter.

Sammanfattning
Vid granskningen av akterna har det framkommit en rad oegentligheter såsom
bristande och felaktiga förordnanden, bristande dokumentation, undermålig
granskning av ställföreträdares förvaltning, sammanblandning av huvudmän och
gode mans medel, brister i tillsyn av omyndigas rätt i dödsbo osv.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet av överförmyndarnämnden.
Länsstyrelsen anser att överförmyndarnämnden eller ny god man ska göra
polisanmälan mot tidigare god man där det finns misstankar om brott.
Vid granskningarna har det även framkommit att arvodesbeslutet saknas och att
det inte går att utläsa om det är huvudmännen som har betalt arvodet eller om
det är Mjölby kommun. Länsstyrelsens granskning av akter har genomförts via
stickprovskontroller. Länsstyrelsen har även konstaterat att Mjölbys tidigare
överförmyndare har underlåtit att granska förvaltarskapen och årsräkenskaper.
Granskning av förvaltarskap och ett ställningstagande ska göras årligen för att
besluta ska tas om det finns ett fortsatt behov av förvaltarskap eller om det ska
upphöra. Länsstyrelsen meddelar att tillsynsplikten upphör så snart en
överförmyndare har avgått eller organisationsformen har upphört.
Mjölby kommun har från gode män mottagit ansökningar om ersättning av sina
arvoden enligt de utbetalningar som tidigare skett från Mjölby kommun.
Arvodena har enligt tidigare utbetalningar avsett förvaltning, ”sörja för person”
(personlig omvårdnad), bilersättning och ersättning för arbetsgivaravgift
(31,42%). Utbetalningarna har skett utan bakomliggande beslut om vad god man
ska ersättas för. Arvodesutbetalningar från Motala överförmyndarnämnd har
baserats på de beslut som finns i ärendet vilket har inneburit att ersättning för
”sörja för person” inte har ersatts. Ersättning för arbetsgivaravgift har ersatts med
ålderspensionsavgift (10,21%) samt att kostnaden belastar huvudman istället för
kommunen.
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Mot bakgrund av de felaktigheter som uppdagats kring den tidigare
överförmyndarens beslut och avsaknad av beslut, anser sig Mjölby kommun
förhindrad att tillmötesgå gode männens begäran om ersättning av arvoden. Det
saknas beslut kring insatsen ”sörja för person” samt att de arvodena ska betalas
av kommunen. Mjölby kommun ställer sig därför bakom överförmyndarens
arvodesbeslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och önskar
konsultation av jurist innan beslut tas av kommunstyrelsen.
____
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Kommunstyrelsen

Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby
kommun.
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan 2015 en gemensam överförmyndarnämnd
med kansli i Motala. I samband med överföringen av akterna från
Mjölby kommun till överförmyndarkansliet i Motala har Motala
kommun genomfört en granskning av samtliga överförda akter.
Sammanfattning
Vid granskningen av akterna har det framkommit en rad
oegentligheter såsom bristande och felaktiga förordnanden, bristande
dokumentation, undermålig granskning av ställföreträdares
förvaltning, sammanblandning av huvudmän och gode mans medel,
brister i tillsyn av omyndigas rätt i dödsbo osv.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet av överförmyndarnämnden.
Länsstyrelsen anser att överförmyndarnämnden eller ny god man ska
göra polisanmälan mot tidigare god man där det finns misstankar om
brott.
Vid granskningarna har det även framkommit att arvodesbeslutet
saknas och att det inte går att utläsa om det är huvudmännen som har
betalt arvodet eller om det är Mjölby kommun. Länsstyrelsens
granskning av akter har genomförts via stickprovskontroller.
Länsstyrelsen har även konstaterat att Mjölbys tidigare
överförmyndare har underlåtit att granska förvaltarskapen och
årsräkenskaper. Granskning av förvaltarskap och ett ställningstagande
ska göras årligen för att besluta ska tas om det finns ett fortsatt behov
av förvaltarskap eller om det ska upphöra. Länsstyrelsen meddelar att
tillsynsplikten upphör så snart en överförmyndare har avgått eller
organisationsformen har upphört.
Mjölby kommun har från gode män mottagit ansökningar om
ersättning av sina arvoden enligt de utbetalningar som tidigare skett
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från Mjölby kommun. Arvodena har enligt tidigare utbetalningar
avsett förvaltning, ”sörja för person” (personlig omvårdnad),
bilersättning och ersättning för arbetsgivaravgift (31,42%).
Utbetalningarna har skett utan bakomliggande beslut om vad god man
ska ersättas för. Arvodesutbetalningar från Motala
överförmyndarnämnd har baserats de beslut som finns i ärendet vilket
har inneburit att ersättning för ”sörja för person” inte har ersatts.
Ersättning för arbetsgivaravgift har ersatts med ålderspensionsavgift
(10,21%) samt att kostnaden belastar huvudman istället för
kommunen.
Mot bakgrund av de felaktigheter som uppdagats kring den tidigare
överförmyndarens beslut och avsaknad av beslut, anser sig Mjölby
kommun förhindrad att tillmötesgå gode männens begäran om
ersättning av arvoden. Det saknas beslut kring insatsen ”sörja för
person” samt att de arvodena ska betalas av kommunen. Mjölby
kommun ställer sig därför bakom överförmyndarens arvodesbeslut.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avvisa samtliga krav på ekonomisk ersättning från gode män.
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