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Rapport från FSÖs (Föreningen Sveriges Överförmyndare) studiedagar i Gävle 2018. 
 
 
RGMF har över tid många gånger varit utställare och inbjudna som föredragshållare på detta konvent 
och vi tycker det är viktigt att vara en del av detta, och att synas tillsammans med vår 
Överförmyndarfamilj i detta forum. 
Det är också betydelsefullt i dessa dagar för att följa upp tankar från vårt yttrande av Riksrevisionens 
betänkande och för att erbjuda våra erfarenheter med att bilda nya föreningar runt om i landet. 
Kontakterna med våra kollegor och granskare är som alltid viktiga och brobyggande. 
 
Nedan en rapport från vad som iakttogs under dessa dagar, och de föredrag som undertecknad valde 
att närvara vid. 
(Har jag någonstans fattat fel, läs ger fel information, så ber jag härmed om överseende)   
 
 
Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta  
Föreläsare Petra Jonvallen Riksrevisionen 
 
Riksrevisionens utredare berättar om sitt förberedande arbete och vad som nu i tid kommer att ske 
framöver. 
Debatt i kammaren sker 2018-06-18 för de som önskar följa fortsättningen. 
Det konstateras återigen att det är sällan man ser ett så samfällt intresse från alla berörda att arbeta 
skyndsamt med framtagande av nya riktlinjer och lagar. 
Civilutskottets utfrågning visar också (läs tidigare skrivelser på hemsidan) att det råder intresse från 
våra folkvalda hos lagstiftaren. 
Återstår (1) att se med vilken framgång vi nu lyckas ro båten i land. 
Det som allt mer hörs - tack och lov - även från lagstiftarens sida är att: 
Vi måste hitta vägar att beskriva det fantastiska arbete alla ställföreträdare lägger ned.  
Beskrivningen får helt enkelt inte bara handla om de få som gör fel. 
Alla är här helt överens  
 
Återstår (2) att få media med på denna vilja.  
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Ny förvaltningslag - from 2018-07-01 
Docent Lars Bejstam 
SFS 2017:900 
 
Mycket handlar här förstås om Överförmyndaren men.. 
Hur kan den i korthet eventuellt gynna / beröra oss, några delar nedan 
 
Utredning. 
Utredningsansvaret hos ÖFE tydliggörs - för vår del förhoppningsvis. 
”att stärka ställföreträdarens ingångsvärde i nya uppdrag”. 
Tolk. 
Tolk SKA användas, och handlingar SKA översättas om det behövs för den enskildes rätt. Ansvaret för 
vem som är tolk måste stärkas då det många gånger sker dialektala missuppfattningar i språket. 
Framförallt med tanke på att detta ofta rör lagstiftning och att överkurs i svenska språket måste 
användas. 
Ombud / biträde. 
Part, läs huvudman, ska få anlita ”någon som är lämplig för uppdraget” jämte ställföreträdare. 
Inkommande handlingar. 
Skrivningar skärps kring när postförsändelse skall anses mottagen. 
 
 
FSÖ arrangerade slutligen på dagen en politisk debatt / frågestund. 
 
Den representerades dessvärre av blott 3 partier, varav en deltagare hade det som direkt 
intresseområde (och fanns på plats vid Civilutskottets utfrågning), en med kommunal infalls vinkel, 
läs Stockholm, och den tredje kom från näringsdepartementet. 
Det blev enligt undertecknad lite av ett antiklimax då vi församlade får anses vara ”proffs” i 
frågeställningar och de medverkande - kanske inte i alla frågor. 
Ett gott initiativ dock från FSÖ! 
 
På kvällen var alla församlade för middag på Gasklockorna i Gävle. Och ännu mer möjlighet till 
informella kontakter. 
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Spelmissbruk - och den nya lagen 
Christina Högblom Socialstyrelsen  
 
 
Ny myndighet införs för spel. 
Ansvaret likställs med substansmissbruk. 
Diagnoskriterier (DSM-5) 
Upptagenhet, tolerans, abstinens, kontrollförlust, flykt, jagar förluster, lögner, sociala konsekvenser 
och ekonomiskt beroende. 
4 kriterier skall uppfyllas för att klassas som spelmissbruk. 
Referenser: 
Kunskapsguiden.se / spelproblem 
Spelprevention.se 
Proposition 2016/17:85 
Socialstyrelsen meddelandeblad 4/2017 
Fakta: 
1,7 % / 131 000 har spelproblem. 
0,4 % / 31 000 allvarliga. 
171 000 bor ihop med någon med spelmissbruk. 
3/4 av dessa är män med spelmissbruk. 
Nätkasino är ett snabbt växande problem / spelform. 
 
 
Psykisk ohälsa 
Föreläsare Lotta Husberg 
Att vara ställföreträdare för person med psykiska funktionshinder. 
 
Lotta höll ett mycket inspirerande anförande utifrån egna erfarenheter som ställföreträdare och från 
arbetande på bl.a. stadsmissionen. Hon har även utbildat många Gode män för ensamkommande. 
Hon nämner bland annat vikten av genomförandeplan för våra huvudmän. 
Vart är ”vi” på väg. 
Hur kommer vi dit. 
Och när / hur utifrån huvudmannens önskan. 
Lotta trycker mycket på att man inte får ta över huvudmannens ”personlighet” utan behöver lära 
känna personen så att man kommunicerar bra med varandra. 
Man får inte styra allt utifrån egen uppfattning för att man ”tror sig veta bäst”. 
Alla har en fri vilja och önskningar i livet och dom bör vara prioriterade. 
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Barnets egendom - vem bestämmer 
Eva von Schéele / SKL 
 
Föredraget handlade i allt väsentligt om lagar som styr överförmyndarens verksamhet och inte så 
mycket oss utförare. 
Tråkigt enligt undertecknad dock att Eva snart avslutar sitt arbete och går i pension. 
Ett tapp för hela vår organisation kunskapsmässigt som känns svårt att ta in för oss som varit där 
länge och lärt känna Eva. 
 

 
 
 
 
 
Det politiska ansvaret 
Resonemang och diskussion kring övergripande verksamhetsfrågor 
Nämndordföranden i Helsingborg, Stockholm och Umeå samt alla närvarande 
 
 
Högt till tak i diskussionen kring överförmyndaren och de politiska nämndernas fördelar, 
tillkortakommanden och ansvarsfördelning mellan dessa. Ett inte alltid lätt arbete inser man i 
diskussionen. 
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Sammanfattning: 
Ungefär 600 st delegater var anmälda detta år, och vi var 8 st utställare / deltagare från olika företag 
och intresseföreträdare på plats. 
En handfull kommuner var intresserade av dialog och kontakter i fortsättningen kring bildande av ny 
GMF förening kopplat till RGMF, och många var nyfikna på vår roll och vårt ställningstagande i 
Riksrevisionens betänkande och det fortsatta viktiga arbetet. 
Som vi har att göra tillsammans med bland annat FSÖ. 
 
 
 
 
Vid pennan och närvarande i ett soligt Gävle för RGMFs räkning 
 
 
 
Förbundsordförande  
Ricard Sandell 


