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1. Arvskiften
Enligt 15 kap 5 § föräldrabalken ska en ställföreträdare som tar del av ett
dödsbo/arvskifte för en huvudmans räkning inhämta överförmyndarens
samtycke till arvskifte. Överförmyndarens uppdrag är att säkerställa att
huvudmannen får ut sitt rättmätiga arv och inte på något sätt har förfördelats
gentemot de övriga arvtagarna. Överförmyndaren ska kontrollera att
bouppteckning, redovisningsräkning samt arvskifteshandling är korrekta och är
upprättade i enlighet med gällande lagstiftning.
Detsamma gäller när en underårig har del i ett dödsbo/arvskifte.
Överförmyndarnämnden har delegerat till enhetschef, jurist samt
utredningssekreterare att fatta beslut om samtycke till arvskifte.
Kontrollmomentet syftar till att granska att beslut om samtycke till arvskifte
har skett i enlighet med aktuell lagstiftning.
Granskning sker genom stickprovskontroll av 10 beslut om samtycke till
arvskifte under 2018.
2. Följebrev och noteringar vid granskning av årsräkningar
Granskning av årsräkningar görs för att kontrollera om huvudmannens medel
har använts till hans eller hennes nytta, att övriga medel har placerats på ett
tryggt sätt och att de ger skälig avkastning samt att ställföreträdaren i övrigt har
förvaltat huvudmannens medel på ett bra och korrekt sätt.
Om utredningssekreterare upptäcker fel som inte föranleder en anmärkning
eller skriver något i årsräkningen blir det ”med notering” i årsräkningen och ett
följebrev skickas till ställföreträdaren för att uppmärksamma felaktigheten.
Kontrollmomentet syftar till att granska om de noteringar som gjorts och de
följebrev som skickats ut är korrekta utifrån att huvudmännen förlitar sig på att
överförmyndarnämnden granskar och vidtar ändamålsenliga åtgärder när
felaktigheter upptäcks vid granskning.
Granskning sker genom stickprovskontroll av 20 följebrev till årsräkning 2018.
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3. Jämkning i pågående uppdrag
Förutsättningarna för ett godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap § 4 bedöms
inledningsvis noggrant av tingsrätt och överförmyndarnämnd. Många uppdrag
löper över flera år vilket kan innebära att hjälpbehovet eller andra
omkringliggande faktorer eller stödåtgärder förändras. Handläggningsrutinerna
föreskriver att kontinuerligt bedöma om rätt insats föreligger eller om
uppdraget behöver jämkas för att omfatta mer eller mindre ingripande åtgärder.
Granskningen syftar till att se om detta har skett i 10 slumpvis utvalda ärenden
med startår 2008.

