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2.  Godkännande av dagordning 
Dnr 1504  
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Sekretess 

5.  Samtycke till bostadsrättsförsäljning  
Dnr 2020-00147 3.8.1.1 

Sekretess 
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2020-05-08 
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Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2020-00140 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning Tertial 1 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar fastställa upprättad tertialrapport. Beslutet 

expedieras till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Överförmyndarnämnden har följt upp budgeten och upprättat rapport för 

tertial 1 år 2020. Nämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på – 

246 tkr. Underskottet är att hänföra till kostnader för arvoden och ersättningar 

till gode män och förvaltare. Prognosen för helåret är att nämnden har en 

ekonomi i balans.               

Beslutsunderlag 

1. Rapport tertial 1 2020 

2. Budgetuppföljning 2020-04-30, excel                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Ordförande 
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1  Inledning 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. I ansvarsområdet ingår att utreda och 
handlägga ärenden enligt föräldrabalken. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas 
uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare. 

Av det totala antalet aktiva ärenden utgör cirka 60 procent traditionella godman- och förvaltarskap 
enligt föräldrabalken. Resterande del är ärenden avseende bland annat legalt förmynderskap, särskilt 
förordnade vårdnadshavare, godmanskap i jävsituationer och för bortavarande/okända dödsbodelägare 
samt godmansförordnande för ensamkommande barn. 

Antalet inkommande ärenden som avser traditionella godman- och förvaltarskap fortsätter att öka. 

2 Intern kontroll 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk för brist på gode 
män till 
ensamkommande barn 

Kontroll av att tillräckligt 
antal ställföreträdare finns 
tillgängliga 
 

Analys 
 
Antalet nya ärenden som rör 
ensamkommande är 
begränsat. Det finns för 
närvarande ingen brist på 
gode män. Nämnden kan 
uppfylla lagkravet att 
skyndsamt förordna god 
man. Nämnden följer 
utvecklingen på 
migrationsområdet genom 
allmän omvärldsanalys och 
Migrationsverkets prognoser. 
Inga åtgärder bedöms vara 
nödvändiga. 
 
 
 

Åtgärd 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Risk för felaktig 
arvodering av 
ställföreträdare 

Kontroll av att 
arvoderingsreglerna följs 
 

Analys 
 
Nämnden antog under 2019 
nya riktlinjer för arvoden och 
ersättningar som fullt ut 
började tillämpas vid 
handläggningen år 2020. 
Under årets första sex 
månader pågår nämndens 
granskning av årsräkningar 
som intensivast. Det innebär 
att det under samma period 
fattas en stor mängd 
arvodesbeslut. Varje vecka 
sker avstämningar med 
arvoderande handläggare. 
Kontroll har skett i i ett 20-tal 
akter. Några avvikelser har 
från riktlinjerna har inte 
konstaterats. Nämnden 
anser att riktlinjerna har följts 
på det sätt som varit avsett. 
Några särskilda åtgärder 
bedöms inte nödvändiga. 
 

Åtgärd 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Ställföreträdare Risk för svårigheter att 
få tag i nya 
ställföreträdare 

Kontroll av om nämnden 
har tillräckliga metoder att 
utse ställföreträdare även 
för svåra och tunga 
ärenden 
 

Analys 
 
Kontroller görs fortlöpande 
vid handläggarnas 
veckomöten. Det är ett 
nationellt problem att till 
svåra och tunga ärenden få 
tag i personer som är villiga 
att åta sig det i grunden 
ideella uppdraget som 
ställföreträdare. Nämnden 
har en löpande rekrytering av 
ställföreträdare och anordnar 
varje månad utbildningar. 
Coronapandemin har dock 
inneburit att dessa 
utbildningar ställts in. 
Nämnden har arbetat med att 
ta fram utbildningsalternativ 
som kan ske på distans. Det 
finns också andra hinder som 
främst innebär längre 
handläggningstider. 
Exempelvis ska en ny 
ställföreträdare träffa sin 
huvudman innan den åtar sig 
uppdraget. Besöksförbud och 
andra samhälleliga 
restriktioner har dock 
försvårat detta. Trots detta 
anser nämnden att 
situationen är sådan att 
andra åtgärder än de redan 
vidtagna och planerade i det 
dagliga arbetet för 
närvarande inte är 
nödvändiga. Situationen 
övervakas dagligen.   

Åtgärd 

2.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 1 903 0 0 0 0 

Summa intäkter 1 903 0 0 0 0 

Personal -3 597 -2 932 -7 982 -7 982 0 

Lokaler -107 -109 -326 -326 0 

Material och tjänster -2 124 -155 -454 -454 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -5 828 -3 196 -8 762 -8 762 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 -88 -88 0 

Nettokostnad -3 925 -3 196 -8 850 -8 850 0 

Kommunbidrag 2 241 2 950 8 850 8 850 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 684 -246 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 684 -246 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på -246 tkr.  Avvikelsen beror 
på kostnader för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. 
Nämndens årliga granskning av ställföreträdarnas årsräkningar är som intensivast under årets första sex 
månader. Det innebär att utbetalningarna är som störst under den perioden för att sedan under andra 
delen av året kraftigt minska. Prognosen för helåret är att nämnden har en ekonomi i balans. 

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Överförmyndarverksamhet -3 925 -3 196 -8 850 -8 850 0 

Summa -3 925 -3 196 -8 850 -8 850 0 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Som nämnts under avsnittet Resultatanalys beror budgetavvikelsen om - 246 tkr på kostnader för 
arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. Utbetalningarna har 
varit stora under första tertialet. 

Åtgärder 

Inför år 2020 har nämnden fått en utökad budgetram med 2 000 tkr för att att täcka det underskott 
som i flera år uppstått på grund av kostnader för arvoden och ersättningar till ställföreträdare för vuxna 
personer. Den årliga granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar är som intensivast under årets 
första sex månader, vilket innebär att utbetalningarna är som störst under denna period. Under andra 
delen av året kommer utbetalningarna att minska. Mot bakgrund av detta gör nämnden bedömningen 
att det saknas skäl att vidta några åtgärder med anledning av den aktuella budgetavvikelsen. Prognosen 
för helåret är att nämnden har en ekonomi i balans. 

Godmanskostnaden för ensamkommande barn under år 2019 ersatts av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen genom internfakturering. Nämnden utgår från att den uppgörelsen 
kommer att gälla även i fortsättningen. 

Analys av verksamheten 

Ensamkommande barn 

Antalet ärenden har fortsatta att minska och uppgår nu till cirka 25. 

Ordinarie godman- och förvaltarskap 

Antalet inkommande ärenden fortsätter att öka. Trenden med ökande andel svåra och komplexa 
ärenden fortsätter. Rekryteringen av ställföreträdare blir alltmer tidskrävande. Även om 
handläggningstiderna emellanåt kan bli längre i dessa fall har nämnden hittills löst uppgiften. Nämnden 
har under inledningen av året ökat satsningen på rekrytering av ställföreträdare bland annat genom fasta 
återkommande utbildningstillfällen. Coronapandemin har dock inverkat negativt på utfallet. 

4 Konsekvenser av corona-viruset 

Coronapandemin har för nämndens del fått negativa verkningar främst  när det gäller rekrytering av 
ställföreträdare. Antalet intresseanmälningar har kraftigt minskat. Utbildning av ställföreträdare i grupp 
har fått ställas in och har ersatts med tidskrävande enskilda utbildningar. Nämnden har internt tagit 
fram nytt utbildningsmaterial anpassat för distansutbildning. Annat material och hjälpmedel kommer att 
köpas in. 

Det förhållandet att boenden och verksamheter infört besöksförbud innebär att det finns svårigheter att 
få ut blivande och befintliga ställföreträdare i uppdrag. Många av de befintliga ställföreträdarna tillhör 
också på grund av ålder en riskgrupp och omfattas av de rörelserestriktioner som 
Folkhälsomyndigheten har rekommenderat. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Inköp av utbildningsmaterial och teknisk utrustning 
för att kunna genomföra utbildning av 
ställföreträdare 

50 

Summa 50 
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5 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen. 

Överförmyndarnämnden upprättade i juni 2018 en handlingsplan för jämställdhetsintegrering. 
Överförmyndarnämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018 – 2020: 

 Inleda ett arbete med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. 
 Skapa metoder för att få jämställdhetsperspektivet till en integrerad del av det ordinarie 

kvalitetsarbetet. 
 Öka kompetensen hos medarbetarna kring normer och normkritiskt tänkande. 

Nämnden har sedan planen upprättades inlett arbetet med att hitta formerna för hur de uppsatta målen 
ska nås. Ämnen och projekt har diskuterats inom verksamheten. Något som försvårat arbetet är att 
nämndens verksamhet har endast nio anställda. På grund av detta har möjligheterna att driva mer 
omfattande projekt i enlighet med vad som initialt förutsattes visat sig vara mycket begränsade. 

För närvarande pågår ett projekt med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. 
Målet är att undersöka om ärenden handläggs olika beroende på vilket kön den hjälpsökande eller 
ställföreträdaren har. 

 

 

 

 

Christina Frisk 
Ordförande 

 

                Rickard Byström 
                Verksamhetschef 
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Revisionsredogörelse 2019 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden lägger ärendet till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och 

årsredovisningen 2019. Stadsrevisionen bedömer att Överförmyndarnämndens 

verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid 

prognosticerat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges 

budget. Stadsrevisionen bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig 

med utvecklingsområde. Nämnden kan utveckla den interna kontrollen genom 

att i större utsträckning ta hänsyn till kontrollkostnader. Stadsrevisionen 

tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.                  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsredogörelse 2019                                

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för  
Överförmyndarnämden år 2019

Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2019. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår 
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden för 2019. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen be-
dömer att Överförmyndarnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och 
dess intentioner inom området. Överförmyndarnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 
ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan vid prognos-
ticerat underskott i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Vi bedömer att den 
interna kontrollen har varit tillräcklig med utvecklingsområde. Nämnden kan utveckla den interna 
kontrollen genom att i större utsträckning ta hänsyn till kontrollkostnader. 

Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-30

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Överförmyndarnämnden 2019
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 1 797 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden 
har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Ingen åtgärdsplan upprät-
tades heller för 2018. 

Överförmyndarnämnden är medveten om kravet på åtgärdsplan vid underskott men anser det 
inte vara meningsfullt att upprätta en sådan, med hänvisning till att Kommunfullmäktige inför 
2020 har beslutat om ett extra tillskott om 2 000 tkr till nämnden för att komma tillrätta med 
ett strukturellt underskott i grunduppdraget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av kostnader som avser arvoden 

och ersättningar till gode män och förvaltare. Nämnden har under flera år redovisat un-
derskott av samma orsak, nämligen att den tilldelade budgetramen inte fullt ut täckt den 
aktuella kostnaden. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige 
för 2019. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Borås Stads styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående. 

0   2   1   0 – av 4 av nämndens indikatorer
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• Granskning av årsräkningar, andel färdiggranskade per den sista juni
Målvärdet om 80 % uppnås inte under året. Överförmyndarnämnden redovisar ett ut-
fall för året om 77 %. Utfallet mäts per den 30 juni. Överförmyndarnämnden tillämpar 
så kallad djupgranskning av alla redovisningar. En djupgranskning innebär i Borås att 
ställföreträdarna lämnar in alla underlag, dvs. fakturor och alla andra typer av verifika-
tioner, tillsammans med årsräkningen. Den granskningen är betydligt mer ingående än 
den så kallade skälighetsgranskning, med djupgranskning enligt en stickprovsmodell, 
som majoriteten av kommunerna inom regionen tillämpar. Då djupgranskning är en 
mycket tidskrävande metodik har nämnden med befintliga personalresurser svårt att nå 
målet att 80 procent av årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni.   

Nämnden har under del av året haft en person visstidsanställd. Därmed förlöpte det 
fortsatta granskningsarbetet bra och var i princip klart den 1 november 2019. Utfallet 
har förbättrats jämfört med föregående år med hjälp av extraanställda. Nämnden arbetar 
ständigt med förbättringar för att underlätta och påskynda granskningen både för den 
som granskar och för den som blir granskad. Exempel på detta är att man inte längre 
kräver in vissa handlingar i original, att årsräkningsblanketten har förenklats och för-
setts med en checklista för att underlätta redovisningen, mer samarbete mellan granskar-
na och kraftsamling på de avsnitt där man vet att det kan bli fel i redovisningen.

• Förordnande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 14 dagar
Målvärdet om 100 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 80 %. 
Utfallet har förbättrats något mot föregående år. Under år 2019 har tio nya ärenden 
inkommit där Överförmyndarnämnden varit ansvarig för förordnande av god man. 
I två av dessa ärenden har målen inte uppnåtts. I de båda fallen motsatte sig personen 
den gode man som nämnden tillfrågat. Eftersom lagen ger personen viss möjlighet att 
själv bestämma vem som ska förordnas ligger händelser av detta slag utanför nämndens 
påverkan. 

• Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara klar  
inom fyra månader
Målvärdet om 100 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 87 %, 
vilket är en förbättring jämfört med föregående år (78 % år 2018). Antalet inkommande 
ärenden i aktuell ärendegrupp fortsätter att öka. Andelen komplexa ärenden blir allt 
större, vilket leder till svårigheter att hitta ställföreträdare som vill ta sig an uppdragen. 
Denna trend är inte unik för Borås Stad utan är ett nationellt problem. En annan faktor 
som förlänger handläggningstiden är svårigheten att få in nödvändig medicinsk utred-
ning. Nämnden är beroende av att vårdgivare och den enskilde själv medverkar på ett 
skyndsamt sätt. Nämnden har under år 2019 utbildat cirka 50 personer som varit in-
tresserade av att åta sig utomstående uppdrag (jämfört med 30 personer under 2018). 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 inte fått något uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Antal godmanskap per 1000 invånare
Stadsrevisionen granskade 2018 Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin. Stadsrevisionen har i rapporten bland annat efterfrågat ett klargörande av orsakerna 
till varför antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara 
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kommuner. Sammanfattningsvis konstaterar Överförmyndarnämnden att det inte finns något 
entydigt svar på den frågan då många olika faktorer samspelar på ett mycket komplicerat sätt. 
Faktorer av betydelse är demografi, social situation, tillgängliga insatser inom socialtjänsten, 
reglerna om anhörigbehörighet och olika tingsrätters bedömningar. 

Överförmyndarnämndens uppfattning är att den som är berättigad till god man får god man. I 
övrigt konstaterar nämnden att det tycks finns ett stort behov av att informera andra verksamheter 
om nämndens uppdrag och innebörden av ställföreträdarskap.

Under 2019 låg antalet godmanskap per 1000 invånare i Borås på 5,6 (jämfört med 5,3 under 
2018).

Kontinuerlig kontroll av fortsatt lämplighet av gode män
När det gäller kontrollen av gode mäns och förvaltares lämplighet finns inga lagregler, men 
Länsstyrelsen har utfärdat vissa riktlinjer som till övervägande del är bör-krav. Alla nya personer 
som i Borås ska ta ett uppdrag som ställföreträdare, dvs. gode män eller förvaltare, kontrolleras 
mot polisens belastningsregister, kronofogdens register och socialtjänstens register. I princip 
gäller att utdragen ska vara blanka. Kontrollen sker innan personer blir kallade på utbildning 
för uppdraget. 

Personer som redan har ett uppdrag kontrolleras alltid mot kronofogdens register när de blir 
aktuella för ett nytt uppdrag. Stickprovskontroller görs under pågående uppdrag både hos polis-
en, kronofogden och socialtjänsten när Överförmyndarnämnden finner anledning att göra en 
extrakontroll. Överförmyndaren kommer från och med 2020 att ha som rutin att en gång per 
år kontrollera alla med uppdrag mot polisens belastningsregister. Den årliga kontrollen kommer 
att ske i september månad.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har en fördjupad granskning genomförts 
under året. Nedan redovisas en sammanfattning av den fördjupade granskningen.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med gransk-
ningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med 
lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Överförmyndarnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Överförmyndarnämnden bedöms inte ha 
en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärende-
beredningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Överförmyndarnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen 
är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intention-
er inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta 
kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam bered-
ningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör enligt Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har gjort en egen 
riskanalys som identifierade åtta risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2020. Uppföljningen 
av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att nämnden 
i planen för intern kontroll genomför djupgranskning av samtliga 745 årsredovisningar som 
inkommit under året. Nämnden anger i uppföljningen av intern kontroll att djupgranskning är 
en mycket resurskrävande metodik, vilket betyder att nämnden med befintliga personalresurser 
har svårt att nå målet att 80 procent av årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni. I 
dokumentet Intern kontroll i Borås Stad framgår att kontrollkostnaden måste vägas mot konse-
kvenserna om fel uppstår – kontrollen får inte bli ett kostsamt självändamål.1

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-08-20 med Överförmyndarnämnden, förtroendevalda revisorer, 
yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam-
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom-
råden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda 
 uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det 
är samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till 
varför man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. Utvecklingsområde 
bedöms finnas gällande måluppfyllelse av nämndens egna indikatorer

Överförmyndarnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fyra av nämndens 
indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för nämndens indika-
torer. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför 
uppdragen inte har genomförts. 
1 https://intranet.boras.se/download/18.366f0c6a148c124dedd2210a/1418733287743/internkontroll_BS.pdf 
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 1 797 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisnin-
gen. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till 
rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhet-
sprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan 
för intern kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en up-
pföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller 
analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att nämnden i planen för intern kontroll genomför 
djupgranskning av samtliga 745 årsredovisningar som inkommit under året. Nämnden anger i 
uppföljningen av intern kontroll att djupgranskning är en mycket resurskrävande metodik, vilket 
betyder att nämnden med befintliga personalresurser har svårt att nå målet att 80 procent av 
årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni. I dokumentet Intern kontroll i Borås Stad 
framgår att kontrollkostnaden måste vägas mot konsekvenserna om fel uppstår – kontrollen får 
inte bli ett kostsamt självändamål. Stadsrevisionens bedömning är att nämnden kan utveckla 
kontrollmomentet genom att i större utsträckning ta hänsyn till kontrollkostnaden. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer 
som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Överförmyndarnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Överförmyndarnämnden bedöms inte ha 
en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärende-
beredningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Överförmyndarnämnden behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen 
är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intention-
er inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta 
kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam bered-
ningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör enligt Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämnden behöver ta fram en åtgärdsplan 
vid prognosticerat underskott i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna 
kontrollen bedöms som tillräcklig med utvecklingsområde. Nämnden kan utveckla den interna 
kontrollen genom att i större utsträckning ta hänsyn till kontrollkostnader.
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Tillförordnad verksamhetschef Överförmyndarenheten 

2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tillstyrker upprättat förslag        

Ärendet i sin helhet 

I händelse av verksamhetschefen Rickard Byströms frånvaro erhåller följande 

personer förordnande som tillförordnad verksamhetschef och tillträder i 

följande ordning: 

- I första hand handläggaren Ida Josefsson  

- I andra hand handläggaren Fredrik Nygård 

Beslutanderätt gäller de beslut som delegerats till verksamhetschef och som 

framgår av Överförmyndarnämndens delegationsordning. 

Beslutet gäller tills vidare.       

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Ansökan om bidrag till Godmans- och 

Förvaltarföreningen i Sjuhärad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Godmans- och förvaltarföreningen i Sjuhärad beviljas bidrag med 8 000 kronor 

för verksamhetsåret 2020. Föreningen ska senast den 30 april 2021 till 

Överförmyndarnämnden komma in med verksamhetsberättelse samt 

årsredovisning och årsmötesprotokoll för verksamheten år 2020.        

Ärendet i sin helhet) 

Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad har ansökt om 16 000 kronor i 

bidrag för verksamhetsåret 2020. Till ansökan har föreningen bifogat 2019 års 

resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för år 2019, årsmötesprotokoll, 

konstituerande protokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

Årsmötet har beviljat styrelsen ansvarsfrihet.  

Föreningen har i sin ansökan angett att dess ekonomi under verksamhetsåret 

2020 kommer att belastas med betydligt ökade kostnader för trycksaker, 

kostnader för kontinuerlig uppdatering av hemsidan, ökade kostnader vid 

medlemssammankomster, ersättning och resekostnader för föredragshållare, 

ökade kostnader för styrelsemöten samt medlemsavgift till RGMF, 

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. 

Föreningen har erhållit bidrag sedan år 2003. Överförmyndarnämnden noterar 

att föreningen de senaste åren visat vikande medlemssiffror. Föreningen har 

dock enligt tidigare års verksamhetsplan arbetat med bland annat nyrekrytering 

av medlemmar. Idag har föreningen 86 medlemmar vilket är en nettoökning 

med cirka 20 medlemmar från föregående år.  

I verksamhetsplanen för år 2020 finns också rekrytering med. Vidare anges i 

samma plan att föreningen har för avsikt att utöka samarbetet med 

överförmyndarna i regionen, att ha försatta medlemskontakter med fler träffar 

och aktiviteter, att utveckla och förbättra utbildningen, att utveckla och 

förbättra webbsidan och att ha en bra stabil ekonomi som möjliggör 

föreningens mål för verksamheten.  

Överförmyndarnämnden känner till den insats föreningen gör genom sin 

verksamhet att informera och stödja sina medlemmar. Detta är också positivt 

för nämndens verksamhet. Bidrag för verksamhetsåret 2020 lämnas med 8 000 

kronor. 
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag 2020, Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, 

GMF                              

Beslutet expedieras till 

1. Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, GMF c/o Gary Edqvist 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



























 

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 5 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Rickard Byström 
Handläggare 
033 358264 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-11 
Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2020-00141 3.8.1.0 
 

  

 

Verksamhetschefen informerar 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Verksamhetschefen informerar om 

- Lokalfrågan 

- Granskningsläget 

- Läget på enheten    
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Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Anmälningsärenden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden 2020-04-15 – 2020-05-12               

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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