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Årsmöte och studiedagar 
 
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar den 
25 – 27 augusti 2021. För alla medlemmar så kommer föreningens årsmöte att hållas den 
26 augusti. Nytt för i år är att vi räknar med att genomföra dagarna både i Jönköping och 
digitalt för de som inte har möjlighet att närvara på plats. Detta gäller även deltagande vid 
årsmötet. 
 
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att säkerställa fortsatt arbete kring 
smittspridning. Visar det sig att vi inte kan genomföra dagarna på plats kommer vi att slå om 
till helt digitala dagar, beslut om detta tas den 22 juni. 
Oavsett så är det den 25 - 27 augusti som dagarna genomförs. 
 
Anmälan, program och övrig information om vad som händer kring föreningen hanteras som 
vanligt via föreningens hemsida, www.overformyndarna.se. 
 
 
Har vi din e-postadress?  
En förutsättning för att kunna deltaga digitalt är att du har registrerat en korrekt, 
individuell e-postadress i samband med att medlemsavgiften betalats.  
Mycket av informationen från föreningen skickas ut via länsombuden som i sin tur 
kontaktar dig som är medlem. Därför behöver du meddela när du får ändrad e-postadress. 
Anmäl ändringar till ditt länsombud och till medlemsregistret som administreras av Bredablick 
(info@bblick.se). 
 
 
 
En hel del händer inom överförmyndarområdet 
 
Ställföreträdarutredningen  (Ju 2019:003) tillsattes för att se över reglerna om gode män 
och förvaltare. Syftet är att komma med förslag som resulterar i att förbättra tillsynen på 
området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som 
ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de 
personer i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den 
hjälp och det stöd som behövs. Utredningen har pågått sedan hösten 2019 och redovisas i 
maj 2021. FSÖ:s representant i utredningen har varit Anita Wirén Konstantis. 
 
 
Socialstyrelsen har gett ut nya blanketter  för läkarintyg inför utredning om anordnande av 
godmans- och förvaltarskap. FSÖ har varit en av remissinstanserna under socialstyrelsens 
arbete med de ny blanketterna.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSÖ har uppmärksammat att överförmyndaren föreslås få nya arbetsuppgifter 
i propositionen ”Se barnet”, se sidan 99-100 i  
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister, Prop. 2020/21:150 (regeringen.se),  
FSÖ har inte inbjudits att yttra sig över remissen SOU 2017:6 och nu har överförmyndaren 
fått en roll i denna nya lag. Detta har föranlett styrelsen att tillskriva justitiedepartementet 
och ifrågasätta dels att FSÖ inte beretts tillfälle att yttra sig och dels resonemanget kring att 
överförmyndaren ska överta socialtjänstens arbetsuppgifter utan att vara behörig 
tillsynsmyndighet.  
 
 
Länsombudsträff 
Länsombuden har bjudits in till en halvdags digital länsombudsträff den 28 maj 2021. På 
programmet står socialstyrelsens nya blanketter för läkarintyg avseende godmanskap och 
förvaltarskap och ställföreträdarutredningen. 
 
 
 
 
Årsavgift 2021 
 
Tack alla ni som betalt in årsavgiften och till dags datum finns mer än 700 betalande 
medlemmar.  
 
Faktura har skickats ut till de kommuner som betalat avgift för 2020. 
Om uppgifterna inte stämmer, kontakta Bredablick Förvaltning, info@bblick.se. 

Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan, faktura kommer då med automatik. Glöm därför 
inte att ange fakturadress. 

Årsavgiften är personlig och föreningens styrka och trovärdighet ökar med antalet personer 
och därigenom kommuner som vill ingå i föreningen. Detta är av stor vikt nu inte minst då 
föreningen är en aktör i samband med översyn av överförmyndarområdet. Det är styrelsens 
förhoppning att alla kommuner ser årsavgiften som en angelägen investering och låter alla 
tjänstemän och förtroendevalda i överförmyndarverksamheten vara en del av föreningen 

 
 
 
Än en gång varmt välkomna till föreningens studieda gar och årsmöte! 
Hoppas vi ses hälsar styrelsen genom  
 

Anita Holm, Ordförande 

 


