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Huvudidentitet
Från:
Till:
Kopia:
Skickat:
Ämne:

"Karin Grunselius" <Karin.Grunselius@lidkoping.se>
<kg@vdk.se>
"Lena Boman" <lena.boman@lidkoping.se>
den 25 mars 2014 11:01
SV: Ny handläggare i tjänst för överförmyndarärenden

Hej igen.
Det samarbetsavtal som finns mellan kommunerna bygger på att respektive samarbetskommun utser
överförmyndare som till tjänstemännen i den gemensamma organisationen delegerar rätten att fatta beslut
på överförmyndarens vägnar. Om du önskar att själv skriva under de beslut som fattas måste du först ta
tillbaka den delegation du lämnat till tjänstemännen i den gemensamma organisationen. Detta innebär i sin
tur att avtalet faller. Denna fråga måste du därför lyfta för berörda politiker och tjänstemän i Vara kommun
då du som överförmyndare inte kan säga upp det gällande avtalet. Mot denna bakgrund kan
tjänstemannaorganisationen i Lidköping inte tillmötesgå ert önskemål som framställts i föregående mail.
Med vänliga hälsningar
Karin Grunselius
Från: Karl-Gustav Karlsson [mailto:kg@vdk.se]
Skickat: den 24 mars 2014 20:38
Till: Karin Grunselius
Kopia: Leif Sandberg
Ämne: Re: Ny handläggare i tjänst för överförmyndarärenden
Hej Karin - igen!
Jag ser att jag fick inget svar avseende mitt önskemål alltsedan
jag tillträdde som överförmyndare.
Då formulerar jag om önskemålet så här:
Om jag föranmäler ankomst, exempelvis varje tisdag och torsdag,
för att löpande skriva under besluten - enligt den mall som lagtexten ger nedan kommer ni att acceptera att vi arbetar på det sättet?
Med vänlig hälsning
Karl-Gustav Karlsson
Överförmyndare
Vara kommun.
----- Original Message ----From: Karin Grunselius
To: kg@vdk.se
Sent: Monday, March 24, 2014 12:29 PM
Subject: SV: Ny handläggare i tjänst för överförmyndarärenden

Hej Karl-Gustav,
Även om den gemensamma organisationen nu rekryterat ytterligare en handläggare är arbetsbelastningen
fortfarande hög. Tjänstemannaorganisationen i Lidköping har fortfarande samma syn på att
överförmyndarnas besök ska föranmälas. Som du tidigare upplysts om har du möjlighet att ta tillbaka din
delegation, detta är dock en fråga som du får lyfta med Vara kommun då tjänstemannaorganisationen i
Lidköping inte kan hjälpa dig med detta. Detsamma gäller övriga frågor eller synpunkter som du har om
avtalets innehåll.
Med vänliga hälsningar
Karin Grunselius
Från: Lid kommun
Skickat: den 24 mars 2014 08:09
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Till: Karin Grunselius
Ämne: VB: Ny handläggare i tjänst för överförmyndarärenden
Från: Karl-Gustav Karlsson [mailto:kg@vdk.se]
Skickat: den 22 mars 2014 17:46
Till: Lid kommun
Kopia: Leif Sandberg
Ämne: Re: Ny handläggare i tjänst för överförmyndarärenden
Lidköpings kommun
Att: stadsjuristen Karin Grunselius
Hej Karin!
Tack för informationen.
Avtalet mellan Vara kommun och Lidköpings kommun föreskriver enbart att det skall
vara en kommunal tjänsteman.
Lagtexten säger samma sak, dock med skärpningen att tjänstemannen har tillräckliga kunskaper för att
avgöra ärendena på överförmyndarens vägnar,
citerar Föräldrabalken 19 kap

14 § Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till
tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens
vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden
som uppdraget omfattar. Överförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra åt en kommunal
tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar.
Jag har, allt ifrån det att jag tillträdde som överförmyndare för Vara kommun 1/1 2011, framställt önskemål
om att jag kommer in - säg 2 ggr i veckan - och undertecknar besluten. Överförmyndarkontoret i Lidköping
har avslagit dessa önskemål.
Nu, när det uppenbarligen finns mer tid - i och med att det finns ytterligare en handläggare framför jag återigen detta önskemål om att få komma in och underteckna besluten, allt jämlikt
Föräldrabalken 19 kap, 13§:

"... För varje beslut av en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i ett ärende enligt denna
balk skall finnas en handling av vilken framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit
föredragande samt beslutets dag och dess innehåll."
Detta har varit mitt önskemål allt sedan jag tillträdde 1/1 2011, och
jag önskar ha möjligheten att få följa ovanstående lagtext.
Övförmyndarmyndigheten är ingen akutmyndighet.
Om jag - eller min ställföreträdare - kommer in - säg tisdag fm och fredag fm - så bör detta falla
inom rimlig handläggningstid.
Det räcker att ni lägger handlingarna för beslut i en korg märkt: "Överförmyndaren Vara, för
påskrift."
./. Nu, när det tillkommit ytterligare en handläggare, så bör det finnas tillräcklig tid för detta
förfarande.
Med detta mail framför jag återigen detta önskemål som överförmyndare för Vara kommun.
Vara den 22/3 2014
Med vänlig hälsning
Karl-Gustav Karlsson
Överförmyndare
Vara kommun

----- Original Message ----From: Karin Grunselius
To: kg@vdk.se
Sent: Wednesday, March 19, 2014 12:27 PM
Subject: Ny handläggare i tjänst

Hej Karl-Gustav,
Hoppas det är bra med dig. Jag är nu åter i tjänst efter en tids föräldraledighet. Jag skriver till dig i
anledning att vår nya handläggare, Therese Sjöberg, nu har börjat arbeta hos oss. Hon började den 1
mars. Jag tänkte att det kan vara bra för dig att få denna information då hon både kommer att handlägga
ärenden för Lidköpings och Vara kommuns del.
Som jag ser det är den handling som du redan skrivit under och som avser delegation att avgöra ärenden
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på överförmyndarens vägnar inte begränsad till någon specifikt utpekad handläggare utan gäller för de
tjänstemän i Lidköpings kommun som arbetar åt den gemensamma tjänsteorganisationen för
överförmyndarna i Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga kommuner. Detta innebär att du inte behöver
skriva under en ny delegationshandling, dock kan det vara bra för dig att känna till att Therese Sjöberg nu
börjat sin tjänst.
Med vänliga hälsningar
Karin Grunselius
Kommunjurist
Lidköpings kommun
Servicekontoret
531 88 LIDKÖPING vid Vänern
Telefon: 0510-770185
Epost: karin.grunselius@lidkoping.se

Lidköping - en välkomnade och hållbar kommun
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