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Instans 
Överförmyndarnämnden 

 

 

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15 plan 5, 

mötesrum Säven, tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 15:30 

Observera att mötet hålls på Bryggaregatan 15 plan 5, i mötesrum Säven. 

Vi börjar mötet med revisorerna kl. 15:30 och det ordinarie nämndmötet 

börjar ca 16:30 

 

 

 

Överförmyndarnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

 

 

 

 

Anna Christensen 
Överförmyndarnämndens  
Vice ordförande 

Rickard Byström 
Verksamhetschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Anne Beischer, 033 358224 eller via e-post: 

anne.beischer@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
Dnr 1503  

 

2.  Godkännande av dagordning 
Dnr 1504  

 

3.  Vitesföreläggande 
Dnr 2019-00181 3.8.1.1 

Sekretess 

4.  Samtycke till försäljning av fastighet 
Dnr 2019-00179 3.8.1.2 

Sekretess 

5.  Begäran om byte av god man 
Dnr 2019-00147 3.8.1.1 

Sekretess 

6.  Samtycke till försäljning av bostadsrätt 
Dnr 2019-00158 3.8.1.25 

Sekretess 

7.  Anmälan om behov av förvaltarskap  
Dnr 2019-00156 3.8.1.25 

Sekretess 

8.  Anmälan om behov av godmanskap  
Dnr 2019-00159 3.8.1.25 

Sekretess 

9.  Vitesföreläggande 
Dnr 2019-00180 3.8.1.1 

Sekretess 

10.  Begäran om byte av god man 
Dnr 2019-00176 3.8.1.1 

Sekretess 

11.  Anmälan om behov av godmanskap 
Dnr 2019-00177 3.8.1.25 

Sekretess 

12.  Anmälan om behov av godmanskap 
Dnr 2019-00178 3.8.1.25 

Sekretess 

13.  Riskanalys och intern kontrollplan 2020 
Dnr 2019-00150 1.2.3.2 

 

14.  Ekonomisk redogörelse och lägesrapport juli 2019 
Dnr 2019-00175 1.2.4.25 

 

15.  Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i domstolar med 
mera 
Dnr 2019-00173 3.8.1.25 

 

16.  Uppföljning av Överförmyndarnämndens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering  
Dnr 2019-00174 1.1.3.25 
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Ärende  

17.  Budget 2020:1 
Dnr 2019-00151 1.2.4.1 

 

18.  Remiss Stöd till enskilda att hantera sin egen ekonomi i Borås 
Stad. Handlingar skickas ut senare. 
Dnr 2019-00155 1.1.3.1 

 

19.  Anmälningsärenden 
Dnr 2019-00148 3.8.1.25 

 

20.  Övriga frågor 
Dnr 2019-00160 3.8.1.25 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden antar riskanalys 2020 samt plan för intern kontroll 

2020 och översänder dem till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. Nämnden 

beslutar förlänga giltighetstiden för  Regler och anvisningar för intern kontroll 

till och med år 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta 

en riskanalys och en plan för den interna kontrollen. Varje nämnd ska löpande 

följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 

av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Redovisningen ska också 

lämnas till Stadsrevisionen som varje år granskar nämndens interna 

kontrollarbete. 

Giltighetstiden för Regler och anvisningar för intern kontroll förlängs till och 

med år 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2020 
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2. Riskanalys 2020 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Anna Christensen 

Vice ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Fastställt av: Överförmyndarnämnden 
Datum: 2018-02-20, reviderad 2019-08-20 
Dokument gäller till och med: 2020  

 

Regler och anvisningar för intern kontroll 
Överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
 

Överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämnden ska årligen fastställa en intern kontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.  
 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att 
kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs.  
 
Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra 
sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Verksamhetschef 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetschefen ska i samverkan med 
nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till intern 
kontrollplan. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner och system som stödjer och säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Verksamhetschefen bevakar löpande att 
planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. 
 

Medarbetare 
 
Samtliga medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till verksamhetschefen. 
 

Nämndens arbete med intern kontroll  

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för att följa upp att 
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nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.  

 
Riskanalys  
 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett 
fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.  
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet   Konsekvens  
1. Osannolik   1. Försumbar  
2. Mindre sannolik  2. Lindrig  
3. Möjlig   3. Kännbar  
4. Sannolik   4. Allvarlig 
  
De riskområden som bör analyseras är:  
Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet. 
Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga.  
Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet.  
Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte 
drivs på ett kostnadseffektivt sätt.  
Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk.  
Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens interna kontrollplan. 
 

Intern kontrollplan 
 
Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. Kontrollerna 
ska verifiera att verksamheten når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda 
kontroller. 
 
Den intern kontrollplanen ska innehålla följande delar:  

• Verksamhet/process  
• Riskbild  
• Riskbedömning  
• Kontrollmoment  
• Kontrollmetod  
• Kontrollfrekvens  
• Kontrollansvarig  
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Uppföljning till nämnden 
 
När granskningen av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen är klar redovisas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under 
året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av den interna kontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom. 
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Ekonomisk redogörelse och lägesrapport juli 2019 

Överförmyndarnämndens beslut 

Redovisningen godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Ekonomi  

Resultatet per den 31 juli 2019 i förhållande till budget uppgår till  - 2 006 tkr. 

Underskottet är att hänföra till utbetalningar av arvoden till ställföreträdare. 

Den tilldelade budgetramen täcker inte fullt ut utbetalningarna. Vad gäller 

ställföreträdare för vuxna har 92 % av alla årsräkningar där ställföreträdare 

begärt arvode granskats, vilket således innebär att kostnaden för denna 

ärendetyp till absolut övervägande del redan har redovisats. I 

underskottsbeloppet ingår även utbetalningar till gode män för 

ensamkommande barn för kvartal 4 2018 samt kvartal 1 2019. Bedömningen är 

att hela verksamheten för helåret kommer att visa ett underskott om 2 249 tkr. 

Bedömningen utgår från förutsättningen att nämnden, i likhet med år 2018, 

ersätts för arvoden som utbetalas till gode män för ensamkommande barn.    

Granskningsläget   

Per den 31 juli 2019 har 80 % av alla årsräkningar granskats. Av de som inkom 

inom lagstadgad tid har 92 % granskats. Till detta kommer cirka 60 

sluträkningar. Den extraresurs som anställts under första halvåret 2019 för att 

hjälpa till med granskningsarbetet avslutade sin anställning vid månadens 

utgång. 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning juli 2019                                

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i 

domstolar med mera 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden ger fullmakt till: 

 Verksamhetschef Rickard Byström 

 Handläggare Elin Ammilon 

 Handläggare Sandra Carlsson 

 Handläggare Ida Josefsson 

 Handläggare Ingela Karlsson 

 Handläggare Fredrik Nygård 

 Handläggare Isabella Skjaeråsen 

 samt den han/hon sätter i sitt ställe  

Fullmakten innebär: 

 att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, 

väcka, utföra, fullfölja och bevaka Överförmyndarnämndens talan samt 

ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag,  

 att vid de tillfällen, utöver i punkten ovan, då Överförmyndarnämndens 

rätt kan vara ifrågasatt, iaktta och bevaka nämndens rätt,  

 att å Överförmyndarnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, 

motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag 

och  

 att där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende också 

får uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.  

Beslutet ska gälla som fullmakt som längst till och med 2019 års utgång.       

Ärendet i sin helhet 

Överförmyndarnämnden ska fatta beslut om vilka tjänstemän som ges fullmakt 

att företräda nämnden i domstolar med mera. Beslutet gäller som längst till och 

med 2019 års utgång. Det kan också komma att ändras dessförinnan till följd av 

exempelvis personalförändringar.                
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Uppföljning av Överförmyndarnämndens handlingsplan 

för jämställdhetsintegrering  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner upprättad uppföljning av planen för 

jämställdhetsintegrering och översänder den till Fritids- och folkhälsonämnden.         

Ärendet i sin helhet 

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar 

sig till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utvärderas årligen och 

Fritids- och folkhälsonämnden ska sammanställa nämndernas och bolagens 

arbete en gång per år. 

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.  

Hösten 2019 påbörjas ett projekt med att granska myndighetsutövningen 

utifrån ett genusperspektiv. Avsikten är att undersöka om ärenden handläggs 

olika beroende på vilket kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har.               

Beslutsunderlag 

1. Överförmyndarnämndens handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
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Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



 

 
 
 

Överförmyndarnämndens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering   
 
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett 
Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet 
gäller för samtliga nämnder och bolag. Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att 
förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt 
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom 
tre målområden; 

 Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

 Makt och hälsa 

 Makt och mäns våld mot kvinnor 
 
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig 
till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas för 
en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och Fritids- och folkhälsonämnden ska 
sammanställa nämndernas och bolagens arbete en gång per år. Överförmyndarnämndens lokala 
plan för jämställdhetsintegrering gäller för 2018-2020.  
 
Den lokala handlingsplanen ska innehålla:  

 Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)  

 Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden 

 Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 
 
 

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)  
 
Överförmyndarnämndens uppdrag enligt Borås Stads reglemente är att fullgöra kommunens 
uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning. Som 
tillsynsmyndighet omfattar nämndens verksamhet i huvudsak myndighetsutövning.  
 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär jämställdhetsintegrering för Överförmyndarnämnden 
främst att säkerställa att service, bemötande, myndighetsutövning och verksamheten i övrigt sker 
på ett likvärdigt sätt, oavsett den enskildes kön, bakgrund och tillhörighet.  
 
Ett utvecklingsområde är att granska om myndighetsutövningen sker på det sätt som ovan 
angetts. Ett annat utvecklingsområde är att finna metoder för att få jämställdhetsperspektivet till 
en integrerad del av det ordinarie kvalitetsarbetet. 
 

 
 



Mål att uppnå under planperioden 
 
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. 
 

 
Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder 
 
Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019.  
 
Överförmyndarnämnden 2018-06-12 
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Budget 2020:1  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar fastställa budget för 2020:1 samt översända 

denna till Kommunstyrelsen. Nämnden beslutar också framställa äskande om 

medel för utökning av personalstyrkan.     

Ärendet i sin helhet 

Överförmyndarnämndens kommunbidrag uppgår till 6 850 tkr. Nämnden har 

upprättat ett förslag till budget för 2020 utifrån det preliminära 

kommunbidraget.  

Äskande 

En av nämndens viktigaste tillsynsuppgifter är att granska ställföreträdarnas 

ekonomiska redovisningar. Nämnden tillämpar så kallad djupgranskning. Det är 

en tämligen resurskrävande metod men innebär samtidigt ett effektivt sätt att 

upptäcka eventuella oegentligheter från ställföreträdarens sida.  

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen har under våren 2019 tagit fram 

nationella riktlinjer för hur granskningsarbetet ska bedrivas. De nya riktlinjerna 

innebär en skärpning av kraven till en nivå som nämnden redan tillämpar. 

Nämnden har dock med nuvarande personalstyrka svårt att uppnå målet för när 

granskningsarbetet ska vara avklarat. De senaste åren har extrapersonal 

visstidsanställts för att hjälpa till men det har inte fullt ut varit tillräckligt. Målet 

att 80 % av årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni har inte 

uppnåtts under de senaste åren. Till detta kommer också granskning av så 

kallade sluträkningar som sker löpande under året. 

Eftersom arvodering av ställföreträdaren kan ske först när granskningen av 

årsräkningen är klar får många ställföreträdare sitt arvode uppemot 10 månader 

efter verksamhetsårets utgång. Sen arvodering försvårar rekryteringsarbetet av 

ställföreträdare. Samtidigt är det av rättssäkerhetsskäl olyckligt att 

huvudmännen inte får sin ställföreträdares förvaltning granskad inom rimlig tid. 

Till detta kommer också förvaltningslagens krav på handläggning av ärenden 

inom viss tid. För att få nödvändig kontinuitet i granskningsarbetet finns ett 

stort behov av att tillsvidareanställa en person. 

Med hänvisning till det som angetts ovan om granskningsarbetet äskar 

nämnden medel om 525 tkr för att kunna anställa en person, en 

ekonomiassistent, som ska ägna sig åt granskningsarbete på heltid. Nämnden 
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anser att den personen behövs för att nämnden ska klara den viktiga 

granskningsuppgiften på ett rättssäkert och effektivt sätt. 
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1  Inledning 

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

Huvuddelen av samtliga aktiva ärenden utgörs av vanliga godman- och förvaltarskap med vuxna 
huvudmän. Den 1 augusti 2018 fanns cirka 750 ärenden under handläggning inom ärendegruppen. Vid 
samma tid år 2019 uppgår antalet till cirka 790. Det innebär en ökning med drygt 5 %. 

Resterande ärenden rörande bland annat legalt förmynderskap, särskilt förordnade vårdnadshavare 
samt godmansförordnanden för ensamkommande barn, i jävssituationer och för bortavarande/okända 
dödsbodelägare. 

Antalet ärenden rörande godmanskap för ensamkommande barn har stabiliserats på en nivå som är att 
förvänta i en kommun av Borås storlek. I det fall den unge är under 18 år när han/hon får 
uppehållstillstånd utses dock en särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Även ärenden rörande så kallad negativ faderskapstalan uppvisar en förhållandevis stor ökning. 
Eftersom det i dessa fall i regel är advokater som förordnas som gode män är det arvode som utbetalas 
avsevärt mycket högre vad som utgår i vanliga godmansärenden. 

2  Omvärldsanalys 

Godman- och förvaltarskap avseende vuxna 

Trenden med ett ökande antal ärenden under handläggning inom ärendegruppen godman- och 
förvaltarskap med vuxna huvudmän fortsätter. Inom gruppen växer andelen ärenden ifråga om svårt 
psykiskt sjuka, personer med missbruksproblem och huvudmän under 65 år. Eftersom det ofta handlar 
om mycket komplexa omständigheter ställs stora krav på handläggarna med ökad arbetsbelastning som 
följd. 

Lagstiftningen bygger på att den minst ingripande åtgärden ska väljas framför ett ställföreträdarskap. 
Exempel på sådana åtgärder är insatser enligt socialtjänstlagen. Allt fler ärenden kommer in till 
nämnden genom anmälan från andra enheter inom kommunen. Indragna insatser påverkar nämndens 
ärendemängd. 

Med en växande befolkning i Borås kan det antas att också behovet av ställföreträdare ökar. Att 
rekrytera personer som är villiga att åta sig uppdrag på sin fritid är en stor utmaning, särskilt i de mer 
komplexa ärendena. Många kommuner anlitar professionella ställföreträdare som är knutna till företag 
för svåra uppdrag. Överförmyndarnämnden i Borås Stad har hittills inte använt sig av dessa. Frågan 
kommer att utredas. Ett fåtal kommuner har anställda förvaltare för det allra svåraste uppdragen. 

Granskning av årsräkningar 

Granskning av ställföreträdares ekonomiska redovisningar - årsräkningar och sluträkningar - är en av 
Överförmyndarnämndens viktigaste tillsynsuppgifter. Sedan en längre tid tillbaka tillämpar 
Överförmyndarnämnden i Borås Stad så kallad djupgranskning av redovisningarna. Metodiken är 
resurskrävande men anses nödvändig för att upptäcka eventuella ekonomiska oegentligheter. Vanligt 
hos andra kommuner är däremot en mindre resurskrävande skälighetsgranskningar med 
stickprovskontroller. Länsstyrelsen har i april 2019 redovisat ett regeringsuppdrag att ta fram nationella 
riktlinjer för granskningsarbetet ska bedrivas. De nya riktlinjerna innebär generellt sett en skärpning av 
kraven. Utrymmet för nämnden att ändra granskningsmetodik är mycket begränsat. 

Nämnden har under flera år haft svårigheter att uppnå målet att 80 % av inkomna årsräkning ska vara 
granskade före den sista juni året efter verksamhetsåret. För år 2019 uppnåddes 76 % med hjälp av en 
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extraanställd person. Eftersom slutförd granskning är en förutsättning för att nämnden ska kunna fatta 
beslut om ställföreträdarens arvodesbegäran är förvaltningslagens regler om handläggningstider 
tillämpliga. Det ställer högre krav på att nämnden klarar av granskningen inom rimlig tid. 

Ensamkommande barn 

Gruppen ensamkommande barn har stabiliserats på en nivå runt 40 ärenden, vilket är att förvänta i en 
kommun av Borås storlek. Migrationsverket beräknar i sin senaste prognos för år 2020 att 1 000 av de 
asylsökande kommer att vara barn utan vårdnadshavare. För Borås del innebär det cirka 25 nya 
ärenden, inklusive överflyttningar från andra kommuner. Någon ökning av antalet ärenden totalt sett är 
inte att förvänta om Migrationsverkets prognos står fast. 

Legala förmynderskap 

Inkomna ärenden som rör legala förmynderskap ökar något varje år. Ärendena är aktiva fram till 
barnets 18-årsdag. Huvuddelen av ärendena rör utbetalningar av försäkringsersättning och  
brottsskadeersättning. 

Ärenden som gäller särskilt förordnade vårdnadshavare ökar i takt med att Migrationsverket beviljar 
ensamkommande barn under 18 år uppehållstillstånd. Även antalet ärenden där god man förordnas i 
mål om negativ faderskapstalan ökar, vilket betyder ökade kostnader för arvoden till gode mannen. I 
dessa ärenden förordnas advokater som gode män till den taxa som tillämpas på advokatbyrån. 
Ökningen är en följd ökad invandring. 

Digitalisering 

Nämnden kommer att arbeta vidare med frågan om att digitalisera möjliga delar av verksamheten för 
att skapa effektivare handläggning. 

Utredningar 

Regeringen har i juli 2019 beslutat om direktiv för en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. 
En särskild utredare har fått i uppdrag ta ställning i frågor om bland annat 

 hur rekrytering av ställföreträdare kan underlättas och i vilka fall det bör kunna utses 
professionella ställföreträdare 

 hur ställföreträdare ska kunna få bättre stöd under uppdragen 

 om ställföreträdare ska kunna få arvode och utlägg i ett tidigare skede än vad som är fallet idag 

 om det är lämpligt att ställa krav på att nämndledamöterna ska ha en viss kompetens  

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2021. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 

nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Ekonomi och egen organisation 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Granskning av 
årsräkningar,andel 
färdiggranskade per den 
sista juni 

72% 80%  80% 80% 
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Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Förordnande av god man för 
ensamkommande barn ska 
ske inom 14 dagar 

71% 100%  100% 100% 

Handläggningen av behov av 
ställföreträdare enl 11:4 och 
11:7 FB ska vara klar inom 
fyra månader 

78% 100%  100% 100% 

Samtycke till försäljning av 
fast egendom, omplacering, 
pantsättning, revers, gåva, 
drivande av rörelse, 
sammanlevnad i oskiftat 
dödsbo samt permutation 
ska behandlas på 
nästkommande 
sammanträde efter att 
nödvändig utredning är klar. 

100% 100%  100% 100% 

Granskning av årsräkningar,andel färdiggranskade per den sista juni 

Så nås målet för indikatorn 

Nämnden har de senaste åren behövt anställa extrapersonal för att hjälpa till med granskningsarbetet. 
Trots detta har det varit svårt att nå målet. Länsstyrelsen har tidigare under år 2019 redovisat ett 
regeringsuppdrag att ta fram riktlinjer för granskning av ställföreträdares redovisningar. De nya 
riktlinjerna innebär, enligt nämndens bedömning, att utrymmet för ändrad granskningsmetodik är 
begränsat. Detta kommer att påverka nämndens möjlighet att nå målvärdet. 

Förordnande av god man för ensamkommande barn ska ske inom 14 dagar 

Så nås målet för indikatorn 

Mot bakgrund av att antalet inkommande ärenden minskar finns bra förutsättningar för att nå målet. 
Eventuella avvikelser får procentuellt stort genomslag på grund av att det totala antalet ärenden är 
förhållandevis få. 

Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara klar 

inom fyra månader 

Så nås målet för indikatorn 

Alltmer komplexa ärenden och svårigheter att få ställföreträdare att åta sig dessa uppdrag påverkar 
måluppfyllelsen i negativ riktning. Nämnden är också beroende av andra myndigheters 
handläggningstider, exempelvis vid begäran om läkarintyg från sjukvårdsinrättning. 

Samtycke till försäljning av fast egendom, omplacering, pantsättning, revers, 

gåva, drivande av rörelse, sammanlevnad i oskiftat dödsbo samt permutation ska 

behandlas på nästkommande sammanträde efter att nödvändig utredning är klar. 

Så nås målet för indikatorn 

Tillräcklig juridisk kompetens ger bra förutsättningar att uppnå målet. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Intäkter 5 328 5 379 5 379 0 

Kostnader -13 995 -12 037 -14 286 -6 782 

Buffert  -67 -67 -68 

Nettokostnader -8 667 -6 725 -8 974 -6 850 

Kommunbidrag 6 550 6 725 6 725 6 850 

Resultat -2 117 0 -2 249 0 

Ackumulerat resultat     

     

Nettoinvesteringar     

4.2 Nämndens uppgift 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppdrag att genom sin granskning se till att den 
som har en ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare) inte lider rättsförluster på grund av 
ställföreträdarskapet. När det gäller den ekonomiska förvaltningen krävs Överförmyndarnämndens 
tillstånd till många av ställföreträdarens åtgärder. Det huvudsakliga tillsynsarbetet sker genom 
granskning av års- och sluträkningar. 

I övrigt består verksamheten av handläggning av godmanskaps-, förvaltarskaps-, samt 
förmynderskapsärenden enligt föräldrabalkens regler. En krävande uppgift är att rekrytera tillräckligt 
många ställföreträdare som är villig att ta uppdrag som god man eller förvaltare. Att vara 
ställföreträdare är i grunden ett ideellt uppdrag. Nämnden är också skyldig att erbjuda ställföreträdare 
relevant utbildning. 

Nämnden har även vissa tillsynsuppgifter vad gäller så kallade framtidsfullmakter. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Preliminärt kommunbidrag 2020 

Det preliminära kommunbidraget för år 2020 uppgår till 6 850 tkr. Det motsvarar en uppräkning av 
lönekostnader med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % jämfört med 2019 års kommunbidrag. 

I likhet med tidigare år kommer budgetramen inte att täcka de utbetalningarna av arvoden och 
ersättningar till ställföreträdare som nämnden enligt lag är skyldig att göra. Kommunstyrelsen har sedan 
tidigare god kännedom om detta. För år 2018 har nämnden ersatts av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, IFO, för den del av kostnaden som avser ersättningen till gode män för 
ensamkommande barn. I övrigt har underskottet avskrivits i samband med årsbokslutet. Nämnden 
begär att samma uppgörelse ska gälla även år 2020, om inget annat bestäms dessförinnan. Mot 
bakgrund av detta anser nämnden det inte vara meningsfullt att nu äska medel för en utökning av 
budgetramen. 

Under år 2020 kan kostnaderna för arvoden och ersättningar i de traditionella godman- och 
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förvaltarskapen förväntas öka jämfört med tidigare år. Orsakerna är bland annat följande: 

 Arvodena baseras på prisbasbeloppet. En höjning av prisbasbeloppet innebär således en högre 
kostnad för nämnden. 

 Lagstadgade beloppsgränser för huvudmannens inkomster och tillgångar avgör om det är 
huvudmannen själv eller Borås Stad som ska betala arvodet. Andelen ärenden där kommunen är 
betalningsskyldig ökar för varje år på grund av en allt större andel ärenden med yngre 
huvudmän och pensionärer med låga inkomster. 

 Nämnden har för verksamhetsåret 2019 infört nya arvodesregler. Dessa kommer att tillämpas 
fullt ut under år 2020. Enligt lag har ställföreträdarna rätt till "skälig ersättning för uppdraget 
utförande". Arvodesreglerna har uppdaterats och följer numera SKL:s rekommendationer. Det 
har skett en viss uppjustering av arvodena för att det ska vara möjligt att rekrytera 
ställföreträdare till de svårare uppdragen.  

Det är först efter att ställföreträdarens årliga ekonomiska redovisning till nämnden har granskats som 
det går att avgöra vem som är betalningsskyldig. Det innebär att det är svårt att på förhand att med 
någon större säkerhet uppskatta stadens kostnad. Med den preliminärt tilldelade budgetramen kan det 
komma att innebära ett underskott om cirka 2 600 -3 000 tkr. 

Nämnden saknar möjlighet att genom exempelvis personalförändringar täcka kostnaderna för arvoden 
och ersättningar eftersom nämnden då inte skulle klara sina lagstadgade uppdrag. Nämnden arbetar 
ständigt med effektiviseringar av verksamheten. I själva verket är det så att nämnden är i behov av att 
anställa en person till för att klara granskningsarbetet på ett fullgott sätt. Se vidare avsnitt 4.4. 

Buffert 

Överförmyndarnämnden har avsatt en procent av nämndens kommunbidrag i buffert för oförutsedda 
kostnader, vilket motsvarar 68,5 tkr. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen. 
Nämnden strävar efter 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 
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 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. 

Hösten 2019 påbörjas ett projekt med att granska myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. 
Avsikten är att undersöka om ärenden handläggs olika beroende på vilket kön den hjälpsökande eller 
ställföreträdaren har. 

4.4 Verksamhet 2020 

Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Överförmyndarverksamhet 8 667 6 725 8 974 6 850 
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Tkr Bokslut 2018 Budget 2019 Prognos 2019 Budget 2020 

Summa 8 667 6 725 8 974 6 850 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Godmans- och förvaltarskap 

Trenden med ökande antal inkomna ärenden att handlägga kan förväntas fortsätta. Nämnden arbetar 
för att korta handläggningstiderna och utveckla verksamheten för att kunna möta de krav som ställs 
från såväl kommuninvånare som andra myndigheter. I den här delen kommer nämnden att arbeta för 
att digitalisera delar av verksamheten. 

En stor utmaning är att förbättra rekrytering av ställföreträdare för det ideella åtagande som ett 
godmans- eller förvaltaruppdrag rent faktiskt innebär. Situationen är densamma för 
överförmyndarverksamheter i en stor del av landet. Frivilligarbete konkurrerar i allt högre grad med 
personers andra aktiviteter i livet. En försvårande faktor i godmans- och förvaltarärenden är att 
ärendena blir alltmer svåra och komplexa, vilket ställer allt högre krav på ställföreträdarens lämplighet 
och färdigheter i övrigt. 

Granskningsarbetet 

En av nämndens viktigaste tillsynsuppgifter är att granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningar. 
Nämnden tillämpar så kallad djupgranskning. Det är en tämligen resurskrävande metod men innebär 
samtidigt ett effektivt sätt att upptäcka eventuella oegentligheter från ställföreträdarens sida. De flesta 
kommuner i regionen tillämpar så kallad skälighetsgranskning med djupgranskning av endast 25 % av 
redovisningarna. 

På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen har under våren 2019 tagit fram nationella riktlinjer för hur 
granskningsarbetet ska bedrivas. De nya riktlinjerna innebär en skärpning av kraven till en nivå som 
nämnden redan tillämpar. Nämnden har dock med nuvarande personalstyrka svårt att uppnå målet för 
när granskningsarbetet ska vara avklarat. De senaste åren har extrapersonal visstidsanställts för att 
hjälpa till men det har inte fullt ut varit tillräckligt. Målet att 80 % av årsräkningarna ska vara granskade 
före den sista juni har inte uppnåtts under de senaste åren. Till detta kommer också granskning av så 
kallade sluträkningar som sker löpande under året. 

Eftersom arvodering av ställföreträdaren kan ske först när granskningen av årsräkningen är klar får 
många ställföreträdare sitt arvode uppemot 10 månader efter verksamhetsårets utgång. Sen arvodering 
försvårar rekryteringsarbetet av ställföreträdare. Samtidigt är det av rättssäkerhetsskäl olyckligt att 
huvudmännen inte får sin ställföreträdares förvaltning granskad inom rimlig tid. Till detta kommer 
också förvaltningslagens krav på handläggning av ärenden inom viss tid. För att få nödvändig 
kontinuitet i granskningsarbetet finns ett stort behov av att tillsvidareanställa en person. 

Äskande 

Med hänvisning till det som angetts ovan om granskningsarbetet äskar nämnden medel om 525 tkr för 
att kunna anställa en person, en ekonomiassistent, som ska ägna sig åt granskningsarbete på heltid. 
Nämnden bedömer att den personen behövs för att nämnden ska klara den viktiga 
granskningsuppgiften på ett rättssäkert och effektivt sätt. 

 

 

Anna Christensen 
Vice ordförande    

 

              Rickard Byström 
              Verksamhetschef 



 

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anne Beischer 
Handläggare 
033 358224 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-20 
Instans 

Överförmyndarnämnden 
Dnr OFN 2019-00148 3.8.1.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Förteckningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna       

Sammanfattning   

Förteckning över anmälningsärenden 2019-06-05 – 2019-08-12               

 

                                

 

 

 

 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



 

 

 
 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(2) 

Datum 
2019-08-12 

 
Sammanträde: 2019-08-20 
 

Diarium: OFN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2019-07-01 1951 

 

IN  Översyn av samtliga nämndreglementen 

i samband med ny mandatperiod 

Anne Beischer  

2019-07-01 1950 

 

IN  Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17  § 

297 Budget 2020 

Anne Beischer  

2019-06-28 198 

 

ARB  Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-

19  § 131 Plan vid samhällsstörningar 

och extraordinära händelser för 

Stadsledningskansliet. 

Anne Beischer  

2019-06-28 196 

 

ARB  Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-

19  § 131 Plan vid samhällsstörningar 

och extraordinära händelser för 

Stadsledningskansliet. 

Anne Beischer  

2019-06-14 1930 

 

IN  2019-00039 Borås Stads årsredovisning 

2018 med bilagor 

Anne Beischer  

2019-06-10 1926 

 

IN  Skrivelse med Information från 

Länsstyrelsen Västra Götalands län om 

nya rökfria miljöer och kommunens 

ansvar. 

Anne Beischer  

2019-06-05 1896 

 

IN jon.hjarne@boras.se Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  § 

210 Uppföljning intern kontrollplan 

2018 

Anne Beischer  



 
Datum 

2019-08-12 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Ansvarig Nummer 

2019-06-05 1895 

 

IN jon.hjarne@boras.se Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20  § 

207 Drogpolitisk handlingsplan, rapport 

2018, samt Borås Stads Drogpolitiska 

handlingsplan 2019 

Anne Beischer  

2019-06-05 1894 

 

IN Helen Glaser LRP 2020-2022 Anne Beischer  

 


