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Missiv - Servicedeklaration 2017-2019 för
överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs
kommuner
Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Servicedeklaration 2017-2019.

Ärendebeskrivning

Eskilstuna kommunfullmäktige angav i årsplan för 2008 att samtliga nämnder skulle
formulera ett antal servicedeklarationer för ett urval av sina tjänster.
Överförmyndarnämnden tog, i enlighet med uppdraget, fram en servicedeklaration för
sin verksamhet under år 2009 som sedan reviderades 2011 och 2013. Den senaste
deklarationen följdes upp 2016.
Med utgångspunkt från uppföljningen lämnar förvaltningen ett förslag till
servicedeklaration för 2017-2019. Förslaget innebär endast smärre ändringar jämfört
med tidigare deklaration.
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Eskilstuna – den stolta Fristaden

Överförmyndarverksamheten
Eskilstuna och Strängnäs kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt
kontor. Nämndens och kontorets främsta uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i
Föräldrabalken utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ge tillstånd
till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga
barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller
rättsligt.
Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd
och hjälp, till exempel av en god man eller förvaltare. Det kan bland annat vara personer med
utvecklingsstörning, psykisk funktionsnedsättning, personer med demenssjukdom,
minderåriga barn och ensamkommande flyktingbarn. Den som får hjälp kallas huvudman.
Uppdraget som god man och förvaltare kan omfatta tre huvudområden:
•
•
•

att bevaka en persons rätt
att förvalta egendom
att sörja för god personlig omvårdnad.

Att vara förvaltare innebär därutöver att man är ställföreträdare för en person och inte bara
ombud. Förvaltarskap är ett större ingrepp i en persons liv.
Tingsrätten beslutar om förordnande av god man/förvaltare för vuxna efter överförmyndarens
hörande. Överförmyndarnämnden förordnar god man för ensamkommande barn.
Nämnden prövar lämpligheten hos de som önskar bli god man eller förvaltare genom en personlig
utredning som omfattar kontroll i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och kontroll om
personen har betalaningsanmärkningar. Som god man eller förvaltare har du rätt till ett arvode för
uppdraget vilket betalas av huvudmannen eller kommunen.

Servicedeklaration
Vi lovar att
• Inom fyra månader lämna förslag på en god man eller förvaltare för dig som är berättigad
till en sådan.
• Du kan få en god man eller förvaltare som talar finska om du så önskar.
• Du som god man eller förvaltare erbjuds grundutbildning för ditt uppdrag.
• Du som ställföreträdare får din årsräkning granskad senast den sista augusti, förutsatt att
den är komplett och inlämnad före den första mars.
• Du som ensamkommande barn får en god man förordnad inom sju dagar från ansökan.
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