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Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2019-00108 1.2.4.1  
 

  

 

Budgetuppföljning tertial 1 2019 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa upprättad tertialrapport. Beslutet 

expedieras till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

Överförmyndarnämnden har följt upp budgeten och upprättat rapport för 

tertial 1 år 2019. Nämnden redovisar ett underskott om 1 684 tkr. Underskottet 

är att hänföra till kostnader för arvoden och ersättningar till gode män och 

förvaltare.               

Beslutsunderlag 

1. Rapport Tertial 1 2019 

2. Budgetuppföljning excel 2019-04-30                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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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. 
Däremot minskar de ärenden som rör ensamkommande barn, främst på grund av att de unga uppnår 
myndig ålder. 

Arbetet med att granska ställföreträdarnas årsräkningar har i år kunnat inledas tidigare än vad som skett 
de senaste åren. Det har också inneburit att arvodesbeslut har fattats i ett avsevärt större antal ärenden 
än under motsvarade period föregående år. Följden av detta är att verksamheten redan under detta 
tertial visar ett större underskott. 

2 Intern kontroll 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Verksamhetskontroller Brist på gode män till 
ensamkommande barn 

Kontroll av att tillräckligt 
antal ställföreträdare finns 
tillgängliga 
 

Analys 
Antalet ärenden inom 
gruppen fortsätter att minska. 
Det finns för närvarande 
ingen brist på gode män. 
Bedömningen är att 
nämnden även vid en måttlig 
ökning av antalet nya 
ärenden skulle klara att 
förordna ställföreträdare i 
enlighet med de krav som 
ställs. Kontrollerna sker 
fortlöpande. Inga åtgärder 
bedöms vara nödvändiga.  

Åtgärd 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Felaktig arvodering Kontroll av att 
arvoderingsreglerna följs 
 

Analys 
Kontrollmomentet tillkom 
med anledning av att 
nämnden inför 
ställföreträdarnas 
verksamhetsår 2019 antog 
nya riktlinjer för arvoden och 
ersättningar. Under år 2019 
kommer dock huvuddelen av 
ställföreträdarna att ersättas 
enligt de riktlinjer som gäller 
för verksamhetsåret 2018. 
Arvoderingen för uppdrag 
under 2019 års 
verksamhetsår har under 
årets första tertial skett i 
endast 15 ärenden. Kontroll 
har skett i åtta ärenden. Det 
finns inte att anmärka på 
tillämpningen av riktlinjerna. 
Detsamma gäller 
arvoderingens omfattning, 
dvs att beslutande 
handläggare har arvoderat i 
enlighet med tingsrättens 
förordnande. Inga åtgärder 
bedöms vara nödvändiga.    
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Ställföreträdare Svårigheter att få tag i 
nya ställföreträdare 

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

Analys 
Kontrollerna görs fortlöpande 
eftersom denna typ av 
ärenden är ständigt aktuella. 
Det blir allt svårare att få tag i 
personer som är villiga att ta 
sig an de svåra och tunga 
uppdragen. Det är ett 
nationellt problem. 
Intresseanmälningar om att 
bli god man eller förvaltar 
kommer fortlöpande in till 
nämnden. Under det första 
tertialet har cirka 20 personer 
utbildats i nämndens regi. 
Nyutbildade har dock sällan 
möjlighet att ta svåra och 
tunga uppdrag. Det finns en 
grupp befintliga 
ställföreträdare som bedöms 
klara denna typ av uppdrag. 
Gruppen behöver dock 
utökas. Nämnden har också 
försökt göra byten av 
ställföreträdare så att en mer 
erfaren person får lämna 
ifrån sig ett lättare uppdrag, 
som kan passa en 
nyutbildad, för att istället ta 
ett svårare uppdrag. 
Metoden har dock flera 
begränsningar, bland annat 
eftersom lagstiftningen 
kräver att alla parter är 
överens om bytet. Inga andra 
åtgärder än fortsatt utbildning 
av ställföreträdare bedöms 
vara nödvändiga.  

Åtgärd 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Mottagande av 
asylsökande 

Beredskap för 
asylmottagande 

Kontroll av antalet 
inkomna ärenden 
 

Analys 
Antalet nya ärenden rörande 
ensamkommande barn är 
mycket få. För närvarande 
finns inget som tyder på 
någon icke hanterbar ökning 
av antalet ärenden. 
Bedömningen är att det inte 
kommer att bli någon 
nettoökning under år 2019. 
Kontroller sker i princip 
dagligen eftersom det efter 
morgonens postöppning står 
klart huruvida nya ärenden 
inkommer. Allmän 
omvärldsanalys och 
Migrationsverkets prognoser 
ligger till grund för 
beredskapen. 

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. 

3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 1 694 1 903 5 379 5 379 0 

Summa intäkter 1 694 1 903 5 379 5 379 0 

Personal -2 676 -3 597 -5 896 -8 145 -2 249 

Lokaler -90 -107 -320 -320 0 

Övrigt -1 875 -2 124 -5 821 -5 821 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -4 641 -5 828 -12 037 -14 286 -2 249 
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Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Buffert (endast i budget) 0 0 -67 -67 0 

Nettokostnad -2 947 -3 925 -6 725 -8 974 -2 249 

Kommunbidrag 2 183 2 241 6 725 6 725 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-764 -1 684 0 -2 249 -2 249 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-764 -1 684 0 -2 249 -2 249 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Verksamheten visar för den aktuella perioden ett underskott om 1684 tkr. Underskottet är i princip helt 
att hänföra till kostnaderna för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det vill säga gode män och 
förvaltare. Nämnden har under flera år redovisat underskott av samma orsak, nämligen att den 
tilldelade budgetramen inte fullt ut täcker utbetalningar av arvoden. Huvuddelen av underskottet gäller 
arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare för vuxna. Dessa ställföreträdare arvoderas när 
deras årsräkningar har granskats. I år har nämnden kommit igång med granskningarna tidigare än vad 
som skett de senaste åren, vilket innebär att fler arvodesbeslut har fattats under aktuell period jämfört 
med samma period tidigare år. 

Av underskottsbeloppet avser 355 tkr arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande 
barn. Kostnaden för denna ärendetyp har under år 2018 ersatts av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen genom internfakturering. Nämnden utgår från att den uppgörelsen 
kommer att gälla även i fortsättningen. 

Eftersom arvodering av ställföreträdare kommer att fortsätta under året gör Överförmyndarnämnden 
bedömningen att verksamheten för helåret kommer att visa ett underskott om 2 249 tkr. Hänsyn har 
tagits till att nämnden efter beslut av Kommunstyrelsen fått en höjning av budgetramen med 75 tkr 
jämfört med budgetbeslutet för 2019. 

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Överförmyndarverksamhet -2 947 -3 925 -6 725 -8 974 -2 249 

Summa -2 947 -3 925 -6 725 -8 974 -2 249 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Som nämnts ovan visar verksamheten för tertial 1 ett underskott på grund av utbetalningar av arvoden 
och ersättningar i första hand till ställföreträdare i de ordinarie ställföreträdarskapen för vuxna men 
även till gode män för ensamkommande barn. 



Överförmyndarnämnden, Tertial 1 2019 8(9) 

Nämnden har under flera år inte haft full täckning för dessa kostnader i budget. När det gäller de 
ordinarie ställföreträdarskapen för vuxna är huvudmannen själv betalningsskyldig för ställföreträdarens 
arvode i 65 procent av ärendena. Staden är således betalningsskyldig i 35 procent av fallen. Lagregler 
avgör betalningsskyldigheten. Stadens andel ökar för varje år. Den främsta orsaken är att andelen 
ärenden med yngre huvudmän med låga inkomster och pensionärer med låga pensioner ökar. 

Utbetalningarna till gode män för ensamkommande barn minskar i takt med att ärendena allteftersom 
upphör. 

Åtgärder 

När det gäller de ordinarie ställföreträdarskapen för vuxna finns inte förutsättningar att sänka arvodena. 
Enligt lag har ställföreträdarna rätt till "skäligt arvode för uppdraget...". Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, har kommit ut med rekommendationer för arvodesnivåer. Överförmyndarnämnden 
har inför ställföreträdarnas verksamhetsår 2019 beslutat om riktlinjer för arvoden i enlighet SKL:s 
rekommendationer. För att nämnden överhuvudtaget ska ha möjlighet att klarar sina lagstadgade 
uppdrag, till exempel att rekrytera ställföreträdare till de svårare uppdragen, bedöms det inte vara 
möjligt att i någon högre grad avvika från rekommendationerna genom exempelvis generella 
arvodessänkningarna. Inte heller bedöms det vara möjligt att genom personalförändringar på 
överförmyndarenheten skapa utrymme för att täcka kostnaderna. Snarare är arbetsbelastningen sådan 
att ytterligare personal behöva anställas. 

Nämnden har tidigare i princip halverat arvodena till gode männen för ensamkommande barn. Det 
bedöms inte vara möjligt att besluta om ytterligare sänkning. Som tidigare nämnts har 
godmanskostnaden för denna ärendetyp under år 2018 ersatts av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen genom internfakturering. Nämnden utgår från att den uppgörelsen 
kommer att gälla även i fortsättningen. 

Analys av verksamheten 

Ensamkommande barn 

Ärendetypen minskar främst till följd av att barnen blir myndiga. Per den 30 april 2019 finns 42 aktiva 
ärenden. Vid samma tid år 2018 uppgick antalet ärenden till 120. 

Ordinarie godman- och förvaltarskap 

Som nämnts i tidigare årsredovisningar, budgetar och uppföljningar fortsätter ökningen av antalet 
inkomna ärenden avseende vanliga godman- och förvaltarskap för vuxna. Ärendena blir alltmer 
komplexa med huvudmän som har psykiatriska diagnoser och missbruksproblem. 

Nämnden har vissa svårigheter att hitta ställföreträdare som både är villiga och har kapacitet att ta sig 
an svårare uppdrag. Ett av de skäl om anges när ställföreträdare tackar nej till uppdrag är att 
ersättningsnivåerna är alltför låga. Nämndens nuvarande ersättningsregler gäller fram till 2018 års 
utgång. När dessa regler ses över kommer nämnden att överväga en justering av arvodena. 

Allmänt 

På överförmyndarenheten arbetar nio personer. Sedan årsskiftet har en handläggare avslutat sin 
anställning. Rekrytering av ersättare pågår. En medarbetare är visstidsanställd till sista juli för att hjälpa 
till med granskning av årsräkningar. 

4 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen. I 
och med detta är nämndens strävan en jämställd budget utifrån dessa mål. Jämställdhetsperspektivet 
genomsyrar det dagliga arbetet via exempelvis det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

I samband med antagandet av den lokala handlingsplanen för jämställdhetsintegrering satte nämnden 
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upp som mål att under perioden 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 samt öka kompetensen hos medarbetarna kring normer och normkritiskt 
tänkande. 

Nämnden har inlett arbetet med att hitta formerna för hur de uppsatta målen ska nås. Något som 
försvårar arbetet är att överförmyndarverksamheten har endast nio anställda, vilket innebär att det på 
grund av hög arbetsbelastning i den dagliga verksamheten saknas tid och möjlighet driva mer 
omfattande projekt i enlighet med de uppsatta målen. 

 

 

 

 

Christina Frisk 
Ordförande 

 

Rickard Byström 
Verksamhetschef 



Budgetuppföljning överförmyndarenheten

Belopp i tkr

Årsbudget Ack budget Redovisning Diff
201904 2019 201901-201904 201901-201904

Intäkter 0 0 0 0
Personalkostnader förtroendevalda 175 58 80 -21
Personalkostnader gode män 945 315 1 862 -1 547
Materialkostnader 0 0 0 0
Tjänster 5 523 1 841 1 982 -142
Transfereringar 7 2 0 2

6 650 2 217 3 924 -1 707



Budgetuppföljning överförmyndarenheten

Belopp i tkr

Årsbudget Ack budget Redovisning Diff
201904 2019 201901-201904 201901-201904

Intäkter -5 379 -1 793 -1 903 110
Personalkostnader 4 700 1 567 1 655 -88
Materialkostnader 85 28 22 6
Tjänster 594 198 226 -28
Transfereringar 0 0 0 0

0 0 0 0



Budget och utfall - Överförmyndarnämnd /Överförmyndarverksamhet
Belopp i tkr

201904

*Konto Beskrivning Ack budget Utfall Avvikelse tkr Årsbudget Återstår

3 intäkter 0 0 0 0 0
4 Personalkostnader förtoendevalda 58 80 -21 175 95
4 Personalkostnader gode män 315 1 862 -1 547 945 -916
5 Materialkostnader 0 0 0 0 0
6 Tjänster 1 841 1 982 -142 5 523 3 540
7 Transfereringar 2 0 2 7 7

Summa överförmyndare 2 217 3 924 -1 707 6 650 2 726

I anspråktagande av tidigare överskott 0

Resultat 2 217 3 924 -1707

Resultat från Administrationen ( 309700) 0

Totalt -1707

Den här visar hela överförmyndarverksamheten med adm på 309700.



Ans 309700 och 061*

Nettoutfall 2018 Nettoutfall 2019 Budget 2019 Nettobudget Prognos 2019
Statsbidrag 0 0 0 0 0 konto 3510 och 3520

Avgifter och övriga intäkter 1 694 1 903 5 379 1 793 0 kont 3* exkl ovan

Summa intäkter 1 694 1 903 5 379 1 793 0
Personal -2 676 -3 597 -5 821 -1 940 0 konto 4*

Lokaler -90 -107 -320 -107 0 konto 681*

Övrigt -1 875 -2 124 -5 889 -1 963 0 konto 5-8999 exkl 681* och 79*

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 konto 79*

Summa kostnader -4 641 -5 827 -12 029 -4 010 0
Nettokostnad -2 947 -3 924 -6 584 -2 194 0

Buffert 0 0 -67 -22 0
Resultat -2 947 -3 924 -6 650 -2 217 0 -1 707

-2 947 -1 707 Avvikelse
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Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2019-00082 3.8.1.25 
 

  

 

Ansökan om bidrag från Godmans- och 

Förvaltarföreningen i Sjuhärad  

Överförmyndarnämndens beslut 

Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad beviljas bidrag med 6 000 kronor 

för verksamhetsåret 2019. Föreningen ska senast den 30 april 2020 till 

Överförmyndarnämnden komma in med verksamhetsberättelse samt 

årsredovisning och årsmötesprotokoll för verksamheten år 2019.        

Ärendet i sin helhet 

Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad har ansökt om 10 000 kronor i 

bidrag för verksamhetsåret 2019. Till ansökan har bifogats 2018 års resultat- 

och balansräkning, revisionsberättelse för år 2018, årsmötesprotokoll, 

konstituerande protokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan. Årsmötet 

har beviljat styrelsen ansvarsfrihet. Föreningen har i sin ansökan angett att dess 

ekonomi under verksamhetsåret 2019 kommer att belastas mer än föregående 

år genom bland annat ökad kostnad för trycksaker, uppdatering av hemsida, 

ökade resekostnader för styrelsemedlemmar , föredragshållare, lokalhyra vid 

styrelse- och medlemskvällar samt höjd medlemsavgift till RGMF, 

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare.  

Föreningen har erhållit bidrag sedan år 2003. Överförmyndarnämnden noterar 

att föreningen har vikande medlemssiffror men att föreningen enligt 

verksamhetsplanen ska fortsätta sträva efter nyrekrytering av medlemmar. 

Föreningen ska också upprätthålla och utveckla kontakterna med 

överförmyndarenheterna inom regionen. Vidare kommer föreningen bland 

annat att arbeta med att stärka kompetensutvecklingen bland ställföreträdarna.   

Överförmyndarnämnden är väl medveten om den insats föreningen gör genom 

sin verksamhet att informera och stödja sina medlemmar och att detta också är 

positivt för nämndens verksamhet. Bidrag för verksamhetsåret 2019 lämnas 

med 6 000 kronor.  

Föreningen ska senast den 30 april 2020 till Överförmyndarnämnden komma in 

med verksamhetsberättelse samt årsredovisning och årsmötesprotokoll för 

verksamheten år 2019.                
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan 2019-03-25 från Godmans och Förvaltarföreningen i Sjuhärad med 

bilagor                   

Beslutet expedieras till 

1. Lotta Rosenqvist, Norra Skånevägen 6 A, 432 63 BUA 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



























 

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Rickard Byström 
Handläggare 
033 358264 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

201- 
Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2019-00112 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss Förslag till revidering av nämndens reglemente 

och det gemensamma reglementet 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tillstyrker förslag till revidering av 

Överförmyndarnämndens reglemente och det gemensamma reglementet.       

Ärendet i sin helhet 

Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Remiss – Förslag 

till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma reglementet. 

Nämnden har inget att invända mot föreslagna revideringar.                

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet 

2. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås 

Stad  

3. Reglemente för Överförmyndarnämnden                           

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. ks.diarium@boras.se i word- och pdf-format 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 

mailto:ks.diarium@boras.se


 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 

 

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 

samband med ny mandatperiod 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Kulturnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden  

7. Överförmyndarnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Lokalförsörjningsnämnden 

10. Miljö- och konsumentnämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Servicenämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Stadsrevisionen 

17. Valnämnden 

Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet för hantering i nämnden. 

Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka 

har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns 

motiverade i förslagen till nämnden. 
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Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i 

förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina 

Sköld. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

 Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Organisationsutredare 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 

 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt 
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  
 
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för 
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser 
i kommunen.  
 

Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 

Uppgifter 
 

2 § Uppdrag och verksamhet 
 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
 

3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
 

4 § Personalansvar 
 

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 

6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
 
 

8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 

9 § E-petition 
 

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 

Arbetsformer 
 

10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 

bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 

om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 

hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 

det  
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 

för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 

underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 

om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 

får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 

randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 

ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 

som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 

eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 

varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 

len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 

ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 

i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 

i överläggningarna. 
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 

särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 

ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 

I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 

Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 

Det åligger ordföranden att 
 

1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 

17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 

19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 

än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 

tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 

nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 

huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 

21 § Justering av protokoll  
 

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 

Övrigt 
 

22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

 

23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 

25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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Reglemente för Borås Stads Överförmyndarnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 20XX-XX-XX 
 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller fr o m 2015-08-20 2019-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

§ 1 Målet med verksamheten 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt 
annan lag och författning.  
 

§ 2 Tjänstemannaorganisation  
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under 
Sociala omsorgsnämnden. 
 

 



 

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Rickard Byström 
Handläggare 
033 358264 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-14 
Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2019-00118 3.8.1.25 
 

  

 

Verksamhetschefen informerar 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden informationen läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Verksamhetschefen informerar om  

- länsstyrelsens inspektion 2019-05-02 

- rapportering av länsstyrelsernas regeringsuppdrag         

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 


