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Vilka är vi och vad arbetar vi med?
Överförmyndarkansliet
”Huvudmannen i centrum” är vår verksamhetsidé och vi utgår från huvudmannens behov och de lagstiftningar som reglerar detta.
En rättssäker och trygg myndighetsutövning är viktigt. Principen om barns bästa gäller. Vi som tjänstepersoner arbetar på uppdrag
av Överförmyndarnämnden. Överförmyndarhandläggarna ansvarar för att utreda, rekrytera, och göra tillsyn av ställföreträdarnas,
det vill säga förmyndare, gode män och förvaltares uppdrag. Vi arbetar uppdelat i fyra team med olika inriktning. Tillsammans
ansvarar vi för att utarbeta riktlinjer och rutiner inom våra olika team.
Team administration
Teamet består av tf verksamhetschef Peter Hansson och två administratörer. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret
för nämndens uppdrag, personal och budget. Administratör/registrator Olof Örtengren ansvarar bland annat för att post som
kommer till oss via kuvert, e-post och e-tjänster tas om hand och diarieförs samt att meddelanden från Servicecenter, när någon vill
nå oss och Servicecenter inte kan hjälpa till, fördelas till rätt tjänsteperson samt utskick och beställningar. Administratör Agneta
Forsman arbetar i huvudsak med verksamhetsutveckling IT, administration av IT-stöd, support av e-tjänster externt och internt
samt inköp och fakturering.
Team ekonomi
Här arbetar Ida Karlsson, Maryam Axelsson och Virginia Lindkvist. De har som huvudansvar att utreda och ta beslut om
arvode samt utreda överklagningar inom området. De processleder granskningen av årsräkningar. Granskning av förteckningar och
årsräkningar pågår under hela året. Support och utbildning inom redovisningsområdet, både externt och internt ingår också.
Team rekrytering
Johanna Sambrink, Sanela Nezirovic och Waheed Samim utreder nya ansökningar och anmälningar om god man, förvaltare
och förmyndare samt ansvarar för ärenden vid byte av ställföreträdare. De ansöker till tingsrätten om godmanskap och
förvaltarskap och företräder i rätten i dessa ärenden. Rekrytering och utbildning av nya ställföreträdare samt samverkan och
utåtriktad verksamhet är arbetsområden som de också ansvarar för. De granskar även årsräkningar.
Team tillsyn
I detta team arbetar sex handläggare med ansvar för tillsynen över förmyndare, gode mäns och förvaltares uppdrag. Det gäller till
exempel ensamkommande barn, uttag från spärrade konton, fastighetsaffärer, arvskiften, omyndiga som startar företag, årlig
omprövning av förvaltarskap, granskning av års- och sluträkningar, företräda i rätten och redovisa ärenden för
Överförmyndarnämnden. Handläggarna har alla aktiva ärendena uppdelade efter huvudmannen/omyndigs efternamn enligt
fördelningen nedan:

Anna-Karin Skånberg: D, E, K, O
Cecilia Hanberger Holmes: F, G, H, I
Diana Gheorghe: J, T, U, V, X, Y, Z, Å, Ä, Ö
Malin Cederberg: L, M, N
Marie Larsson: P, Q, R, S
Ninnie Prihm: A, B, C
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