Vårens planerade kurser för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän
Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän.
4-5 februari 2019,
Plats: Clarion Hotel Sign.
En tvådagars grundkurs
Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson vid
avdelningen för juridik på SKL. Övriga medverkande föredragshållare: Maria Dorch, Anita
Wirén Konstantis och Joanna Graumann Walnestedt. Samtliga med stor erfarenhet som
verksamma inom flera olika överförmyndarnämnder.
Grundkurs granskning och arvodering.
19 mars 2019
Plats: Kapitel 8 Klara strand, Stockholm.
Endags grundkurs
Genomgång av de olika stegen kring granskning av tillgångsförteckning, årsräkning,
sluträkning, redogörelse och övrig redovisning som inkommer till överförmyndare. Konkreta
exempel och tips. Förgranskning, utskick, utbildning inför årsräkning etc.
Handfast genomgång av föräldrabalkens krav och konkreta råd på olika sätt att lägga upp
granskningen. Arvodesregler, hur arvodering går till, rättspraxis kring olika arvodesnivåer och
överförmyndarens möjlighet till olika beslut.
Kursen hålls av Maria Fröling, Angelica Covington och förbundsjurist Kalle Larsson (SKL).
Maria Fröling och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika
överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning samt har därutöver arbetat i flera år
med specifikt granskning, djupgranskning, revision etc.
Arv & dödsbo för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän
12 april 2019
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
Endags grundkurs
Under kursdagen har vi en genomgång av olika scenarion och vid vilka tillfällen som
överförmyndare utövar tillsyn och behöver lämna samtycke. Som till exempel när en god man
behöver förordnas i olika situationer, saker att tänka på i olika situationer kring arv och
testamenten samt vilka intressen som finns att bevaka.
Vi går också igenom lagstiftning och praktisk tillämpning. Bouppteckning, dödsboanmälan,
testamente, arvskifte, boutredningsman etc. Vi diskuterar praktiska exempel och rättsfall
ämnade att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet.

Kursen hålls av Jur.kand. Ann Rosenqvist vid Actor Juristfirma samt Förbundsjurist Kalle
Larsson vid avdelningen för juridik på SKL
Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän.
25-26 april 2019
Plats: Clarion Hotel Sign, Stockholm.
En tvådagars grundkurs
Kursen hålls av förbundsjuristerna Ann Sofi Agnevik, Mia Hemmestad och Kalle Larsson vid
avdelningen för juridik på SKL.
Övriga medverkande föredragshållare: Maria Dorch, Anita Wirén Konstantis och Joanna
Graumann Walnestedt. Samtliga med stor erfarenhet som verksamma inom flera olika
överförmyndarnämnder.
Process och utredningskurs.
13 maj 2019
Plats: Kapitel 8 Klara strand, Stockholm.
Endagars specialkurs.
En praktiskt inriktad utbildning med några av SKL:s mer processvana förbundsjurister.
Konkreta tips och genomgång av olika delar i samband med ärenden vid domstol. Hur man
som part driver ett ”case”, vilken bevisning som bör åberopas, om vittnen till sammanträde
bör kallas etc. Myndighetens hantering av förelägganden, vilka man kan begära in
upplysningar ifrån, tingsrättens utredningsskyldighet kontra praktiska tillämpningen. Hur en
överklagan kan utformas, användning av rättsfall med mera. En praktiskt inriktad dag med
erfarenhetsutbyte och handfasta råd.
Kursen hålls av förbundsjuristerna Anna Marcusson, Magnus Ljung och Kalle Larsson vid
avdelningen för juridik på SKL.

Höstens planerade kurser för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän
Kurserna hålls i centrala delar av Stockholm.

Fastighetsrätt för överförmyndare. En endagars specialkurs.
19 september 2019
Plats: Hotel C Stockholm (Nordic hotels)
Kursen kommer systematiskt och handfast gå igenom vad ett ägande av fastighet och
bostadsrätt innebär. Hur ställföreträdare och överförmyndare ska hantera olika typer av
situationer. Innebörd av giftorättsgods, samägande och vilka olika former av samtycke en
överförmyndare behöver hantera. Om ett barn ärver eller i gåva erhåller en fastighet eller
nyttjanderätt till sådan. Risker med ägande, pantsättning etc. Olika situationer där
överförmyndare behöver praktiskt hantera fastighetsfrågor.
Praktisk tillämpning och kloka råd från SKL:s erfarna fastighetsrättsjurister i kombination
med fokus på föräldrabalkens möjligheter och utmaningar.
Kursen hålls av förbundsjuristerna Per Henningsson, Olof Moberg och Kalle Larsson.
Samtliga vid avdelningen för juridik på SKL.
Djupgranskning och överklagade arvodesbeslut. En endagars fortsättningskurs.
17 oktober 2019
Plats: Hotel C Stockholm (Nordic hotels)
Djupgranskning, revision, fördjupad granskning. Kompletterande material och egen
utredning. Överförmyndarens granskning kan både vara omfattande men också ganska fri i
hur myndigheten vill fördjupa sig å huvudmannens vägnar. Vad bör man titta extra på vid
granskning? Upprepade mönster eller dubbla reseräkningar som borde jämkas?
Kursen är en fortsättningskurs inom området granskning och arvodering. Konkreta tips på vad
man som granskare bör titta lite extra på. Hur en årsräkning kan avslöja att det saknas
samtycke från överförmyndaren eller vad är det som årsräkningen indirekt säger?
Handkassa, boendets medelsförvaltning eller huvudmannens fria konto. Överklagade
arvodesbeslut, rättspraxis inom området och nya förvaltningslagens krav gällande
omprövning och överklagan.
Kursen hålls av Maria Fröling, Angelica Covington och förbundsjurist Kalle Larsson (SKL).
Maria Fröling och Angelica Covington har gedigen erfarenhet från flera olika
överförmyndarnämnder och annan myndighetsutövning samt har därutöver arbetat i flera år
med specifikt granskning, djupgranskning, revision etc.

Ekonomisk ersättning till huvudmän. En endagars specialkurs.
14 november 2019
Plats: Kapitel 8 Klara strand.
Försäkringsersättning, skadestånd, efterlevandepension, brottsofferersättning etc.
Kursen kommer handfast förklara både hur överförmyndare och ställföreträdare bör hantera
frågor och situationer kring skadereglering, vad olika ersättningar avser samt hur de bör
hanteras framgent. Praktisk genomgång av Trafikskadenämndens tabeller, kortare genomgång
av olika typer av personskador (trafikskada, patientskada m.m.).
Kursen hålls av Advokat Veronica Johansson och förbundsjurist Kalle Larsson (SKL).
Veronica Johansson har varit verksam inom skadeståndsrätt i snart 15 år. Veronica har bland
annat företrätt målsäganden i uppmärksammade brottmål, är verksam som särskild företrädare
för barn i svåra ärenden men även arbetat med skadereglering för narkolepsidrabbade barn.

