På Överförmyndarenheten i Tranås kommun jobbar Lisa Malmberg och Lina Bennsäter.

Nyhetsbrev och samlade rättsfall ger stöd
i arbetet där man aldrig blir fullärd

Infosoc har träffat överförmyndarhandläggarna i Tranås kommun för att prata om deras
yrkesroll och om hur Infosoc rättsdatabas för överförmyndare används praktiskt ute i
verksamheten.
Lina Bennsäter och Lisa Malmberg har arbetat som handläggare på Överförmyndarenheten
i Tranås i 2 respektive 3 år. De
trivs med sitt yrke och uppskattar de varierande arbetsuppgifterna och att man aldrig blir
fullärd. Just nu jobbar de hårt
med att rekrytera gode män,
vilket är en utmaning. Lina och
Lisa kan se en ökning av unga
människor som behöver gode
män samt en ökning av ärenden
där neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förekommer.
Det svåraste med jobbet enligt
handläggarna, är hur man ska
tolka många olika situationer
efter en gammal lag när samhället ständigt utvecklas. Det
bidrar till mycket diskussioner,
både mellan varandra men
också med andra handläggare på
Höglandet, som de har regelbundna träffar med.

De har även testat att nyttja den
enklare juridiska rådgivning
som Infosoc erbjuder för att få
en “second opinion” i någon
fråga.
I vissa fall känner de ett ökat behov av att gå in och söka i rättsdatabasen. Det kan vara när det
dyker upp lite speciella ärenden
som inte förekommer så ofta.
För ett tag sedan fick de många
ärenden med ensamkommande
barn och då ville de ha lite extra
koll på vilka riktlinjer som gäller
vid t ex åldersuppskrivningar.
Nyhetsbrevet som de får via mail
en gång i veckan hjälper dem
med omvärldsbevakningen som
annars kan vara svår att hinna
med i vardagen. Med information om de senaste rättsfallen
känner de sig uppdaterade.

- Vi vill även få kännedom om
kommunrelaterade nyheter och
vad som är på tapeten. Det som
händer i andra kommuner kan
hända oss. Genom att läsa om
det kan vi förekomma problem,
säger Lina och Lisa.
Oftast har de inte så mycket
detaljerad information med sig
när de går in och söker efter
material i rättsdatabasen. Därför
uppskattas fritextsökningen och
temasökningen där man kan
göra sökningar efter temaord.
Att allt finns samlat på ett och
samma ställe är också värdefullt
eftersom det sparar tid. Sedan de
skaffade rättsdatabasen, läser de
fler JO-beslut än tidigare, vilket
enligt dem själva också leder till
bättre utredningar. Något som
de vill jobba mer med är utredningsfunktionen inne i rättsdatabasen.

