Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2021-09-07

§ 262 Professionella ställföreträdare i Linköpings
kommun, ny typ av verksamhetsuppdrag
Dnr KS 2021-443
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget att införa en ny typ av verksamhetsuppdrag för Leanlink
som innebär att sköta uppdrag som god man och förvaltare godkänns.
Ärende
En vuxen person, och i vissa fall barn, kan ha behov av en ställföreträdare för
att kunna tillvarata sina intressen. Det är tingsrätten som beslutar om god man,
förvaltare eller förordnad förmyndare i de fall det inte går att lösa på ett mindre
ingripande sätt. Reglerna i föräldrabalken ger varje kommun i uppdrag att
rekrytera och utöva tillsyn över de frivilliga personer som tar sig an ett sådant
uppdrag.
I juli 2021 fanns det 533 gode män och förvaltare samt 53 förordnade
förmyndare i Linköpings kommun. Bland de drygt 1000 huvudmännen är det
en tredjedel som har en god man eller förvaltare som är sjuttio år eller äldre.
Över tid har komplexiteten i uppdragen ökat och därmed också svårigheterna
med att rekrytera ställföreträdare. Många som tar sig an uppdrag är anhöriga
och bekanta, men det finns en akut brist då ideella krafter inte räcker till att
möta behoven. I maj 2021 presenterades en nationell utredning ”Gode män och
förvaltare – en översyn”, SOU 2021:36 där kommunernas utmaningar gällande
rekrytering uppmärksammas. Utredningen föreslår lagändringar från 2023 som
gör det möjligt att använda professionella ställföreträdare i särskilt svåra
uppdrag.
Linköpings kommun delar alltså den akuta rekryteringsfrågan med kommuner
runt om i landet. Störst risk att stå utan ställföreträdare har personer med stora
behov och komplexa livssituationer där ideella krafter inte är möjligt eller
lämpligt att rekrytera. I dessa uppdrag använder sig flera kommuner redan idag
av kommunala så kallade förvaltarenheter och ställföreträdare förmedlade av
privata aktörer även om det inte finns något uttryckligt stöd i lag.
Överförmyndarnämnden föreslås besluta om ett verksamhetsuppdrag under två
år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Överförmyndarnämnden
kan då följa utvecklingen och vid behov revidera innehåll och utformning av
verksamhetsuppdraget utifrån de slutgiltiga förslag som beslutas om på
nationell nivå.
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Kommunstyrelsens godkännande krävs när Leanlink ska bedriva verksamhet
på uppdrag av nämnder inom andra områden än de som särskilt anges i
fastställd Instruktion till utförarförvaltningen Leanlink. Kommunstyrelsen
föreslås därmed godkänna att det införs en ny typ av verksamhetsuppdrag för
Leanlink med innebörden att sköta uppdrag som god man och förvaltare i
särskilt svåra uppdrag.
Kommunledningsförvaltningen föreslår överförmyndarnämnden tillstyrka
förslaget till kommunstyrelsens beslut.
Överförmyndarnämndens beslut 2021-08-25, § 87
1. Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens beslut
tillstyrks.
2. Enhetschef för Överförmyndarenheten ges i uppdrag att ta fram och teckna
ett verksamhetsuppdrag med Leanlink om att sköta uppdrag som god man och
förvaltare under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att godkänna den
nya typen av verksamhetsuppdrag.
3. Användandet av professionella ställföreträdare ska följas upp ett år efter att
verksamhetsuppdraget påbörjats och återrapporteras till
överförmyndarnämnden.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Förslaget att införa en ny typ av verksamhetsuppdrag för Leanlink som
innebär att sköta uppdrag som god man och förvaltare godkänns.
Yrkanden
Kristina Edlund (S) och Gustaf Appelberg (L) yrkar bifall till
överförmyndarnämndens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ojusterat protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2021-08-25, § 87
Tjänsteskrivelse – Professionella ställföreträdare i Linköpings kommun, ny typ
av verksamhetsuppdrag, 2021-08-11
__________
Beslutet skickas till:
Överförmyndarnämnden
Förhandlingschef, Frida Andersson
Kommunjurist, Sarah Brodd
Utförardirektör, Sonja Erlandsson
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