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Datum 

2023-01-18 
 

Instans 
Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, tisdagen den 24 

januari 2023 kl. 15:30 

Överförmyndarnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

Lennart Fors 
Överförmyndarnämndens Ordförande 

Rickard Byström 
Verksamhetschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Isabella Skjaeråsen, 033 358207 eller via e-post: 

isabella.skjaerasen@boras.se 
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Datum 

2023-01-18 
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Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

Dnr 1503  

Justering äger rum via digital signering 2023-01-24 

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 1504  

3. Verksamheten informerar 

Dnr 4775  

4. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess 

Dnr 2023-00024 3.8.1.1 

5. Begäran om byte av ställföreträdare  Sekretess 

Dnr 2023-00038 3.8.1.1 

6. Vitesföreläggande    Sekretess 

Dnr 2023-00031 3.8.1.1 

7. Vitesföreläggande    Sekretess 

Dnr 2023-00030 3.8.1.1 

8. Utdömande av vite    Sekretess 

Dnr 2023-00028 3.8.1.1 

9. Vitesföreläggande    Sekretess 

Dnr 2023-00027 3.8.1.1 

10. Utdömande av vite    Sekretess 

Dnr 2023-00029 3.8.1.1 

11. Utdömande av vite   Sekretess 

Dnr 2022-00208 3.8.1.1 

12. Anmälan om behov av god man  Sekretess 

Dnr 2023-00040 3.8.1.1 

13. Anmälan om behov av god man  Sekretess 

Dnr 2023-00039 3.8.1.1 

14. Arvode till nämndledamot vid deltagande i utbildning 

Dnr 2023-00036 1.1.3.25 

15. Lokalbehovsplan 2024-2026 

Dnr 2023-00035 1.2.4.2 

16. Ekonomisk redogörelse 

Dnr 2023-00037 3.8.1.0 

17. Nämndbudget 2023 

Dnr 2022-00201 3.8.1.0 

18. Anmälningsärenden 

Dnr 2022-00206 3.8.1.25 
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19. Övriga frågor 

Dnr 2022-00207 3.8.1.25 
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Arvode till nämndledamot vid deltagande i utbildning 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att förrättningsarvode ska utgå till såväl 

årsarvoderade förtroendevalda som icke årsarvoderade förtroendevalda vid 

deltagande i konferensen/utbildningen ”Överförmyndarnyheter” den 14 eller 

28 februari 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-

2026” framgår bland annat att det krävs särskilt beslut av nämnden för att 

förtroendevalda, såväl årsarvoderade som icke årsarvoderade, ska ha rätt till 

förrättningsarvode vid deltagande i konferenser och utbildningar.  

Beslutsunderlag 

1. Överförmyndarnyheter 2023 

 

 

Lennart Fors 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

 



 
 
 

Årets absolut nödvändigaste kurs för alla som 
arbetar med överförmyndarverksamhet. 

 
Välkomna till överförmyndarnyheter 2023. För femtonde året i rad håller WJ 
Konsult denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och 
alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också 
tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan och Eva Larsdotter Wallgren. 
Tillsammans har de över 50 års erfarenhet av arbete på överförmyndarkontor. 
Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till 
Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i 
överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare samt kommentarer 
till anhörigbehörighet och framtidsfullmakter. Jan Wallgren är också författare 
till en handbok för socialtjänsten om ställföreträdarskap.   
 
WJ har både juridiken och praktiken. Vi kan sätta in rättsfall och andra nyheter i 
sitt sammanhang och förklara hur de påverkar den dagliga verksamheten. 
 
Överförmyndarnyheter 2023 kommer att hållas en gång digitalt och vid 
ytterligare 4 tillfällen live.  
 

Innehåll 
 

 Nyheter. Domstolarna och JO har som vanligt varit på bettet under 2022. 
Efter den här genomgången av nya domstolsavgöranden, JO-beslut, 
lagförarbeten mm är åhöraren ”up to date” inom överförmyndarjuridiken. 
En uppdaterad överförmyndare är en bra överförmyndare. Även denna 
gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden. Presentationen av 
respektive område kommer att inledas med en kortare genomgång av 
regelverket och följas av de nya rättsfallen. Det bör röra sig om i runda 
slängar drygt 100 rättsfall som kommer att behandlas mer eller mindre 
ingående.  
 

 Överförmyndaren och tingsrätten. Oavsett om ställföreträdarutredningens 
förslag blir verklighet eller inte kommer överförmyndaren att få dras med 
tingsrätten även i framtiden. Frågan är bara om man från 
överförmyndarens sida skall välja att vara en dörrmatta eller en jämbördig 

Överförmyndarnyheter 
2023 

 



myndighet. För den som vill välja det senare kommer att presenteras ett 
antal verktyg och förslag till formuleringar. Vi kommer också att göra en 
genomgång av senare års praxis som har med tingsrättens och 
överförmyndarens kontaktytor att göra.  

 
 
Avgifter mm 
Kursavgift för liveevent 3 500 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och 
kaffe. Eventuellt boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i 
konferensavgiften.  
 
Kursavgift för deltagande på webben 2 500 kr (exkl. moms). 
 
Utbildare 
Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och tidigare chef för 
samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan) i Skövde. Jan Wallgren är 
Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare 
av gode män och överförmyndare.  
 
För vem  
Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, 
nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till 
tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor. 
 
Dokumentation mm 
Deltagarna på liveevent kommer att erhålla åhörarkopior och som vanligt en fyllig 
dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost).  
 
Deltagare som medverkar på webben får en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som 
skickas till varje deltagare med epost) samt länk till själva mötet. Utskick sker en vecka i 
förväg. 
 

Kurstillfällen 2023 
 
 14 februari Digitalt på Teams eller Zoom (sista anmälningsdag 230206) 

 
Till anmälan:  https://dinkurs.se/ofmnyh2023kurs1 

 
 21 februari på Gummifabriken i Värnamo (sista anmälningsdag 230120) 

 
Till anmälan: https://dinkurs.se/ofmnyh2023kurs2 

 
 28 februari på Scandic Crown i Göteborg (sista anmälningsdag 230126) 

 
Till anmälan: https://dinkurs.se/ofmnyh2023kurs3 

 
 8 mars på Hotell Winn i Haninge (sista anmälningsdag 230203) 

 
Till anmälan: https://dinkurs.se/ofmnyh2023kurs4 

 
 14 mars på Scandic Klarälven i Karlstad (sista anmälningsdag 230209) 

 
Till anmälan: https://dinkurs.se/ofmnyh2023kurs5 

 



Kursen börjar kl 09.30 (kaffe från kl 09.00 på live-eventen) och 
avslutas kl 16.00  
 
Anmälan sker via den länk som anges under respektive kurstillfälle ovan. 
 
Om något inte skulle fungera med ovanstående länkar kan anmälan göras via epost: 
 
Till e-postadress wallgren.juridik@gmail.com  med angivande av: 
 

 Kurstillfälle: 
 Namn på deltagare: 
 Deltagares telefonnummer: 
 Deltagares e-postadress: 
 Kommun (eller annan organisation): 
 Faktureringsadress: 

 
eller med vanlig post till; Jan Wallgren, Ljungströmsvägen 5 D, 531 53 Lidköping (genom att skicka in denna 
sida med ovanstående punkter ifyllda). 

 
Bekräftelse sänds via e-post direkt efter anmälan.  
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.  
Antalet deltagare är begränsat. 
 
Fri avanmälan t o m 15 december 2021. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på 
annan person. 
 
För frågor om kursen, kontakta Jan Wallgren mobil (070-239 94 61), e-post: 
wallgren.juridik@gmail.com eller till Eva Larsdotter Wallgren 070-3802697. 
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Lokalbehovsplan 2024-2026 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner upprättad Lokalbehovsplan 2024-2028 och 

översänder den till Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalbehovsplanen redovisar nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. 

Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för 

Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2024-2028 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 

 

 

Lennart Fors 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2024-2028. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

Inte tillämpligt. 

3 Övergripande nulägesanalys 

Överförmyndarnämnden har kontorslokaler i kv Saturnus, Bryggaregatan 5, med 10 kontorsplatser och 
förrådsutrymmen. Sedan december 2020 finns även ytterligare arkivutrymme på annan plats i 
fastigheten. 

Överförmyndarnämnden har i april 2022 givit in en framställan till Lokalförsörjningsnämnden om byte 
till större verksamhetslokaler. Arbetet har påbörjats. Behoven beskrevs i lokalbehovsplanen för 2023-
2025. Fram till dess att nya lokaler har hittats kvarstår samma behov och tas därför med i planen för 
2024-2028. 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Kapa
citet 
2027 

Kapa
citet 
2028 

Kv Saturnus 14, 
Bryggaregatan 5 

Kontor med 10 
arbetsplatser och arkiv, 
dels i kontorslokal, dels 
i källarutrymme 

      

Antal platser i området        

5 Förändrat behov 

I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 
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5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 

Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2023 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2024 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2025 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2026 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2027 

Föränd
rat 

behov 
av 

kapacit
et 2028 

Kv Saturnus 14, 
Bryggaregatan 5 
 

Nytt behov       

Summa        

Kv Saturnus 14, Bryggaregatan 5 

Beskrivning av förändrat behov och orsak 2024-2028 

Utökning 
 
1. Överförmyndarnämnden har behov av mer ändamålsenliga lokaler. Nya verksamhetslokaler bör vara 
beskaffade på följande sätt: 
 

• Totalt 25 kvm arkiv, helst i en och samma lokal. Idag upptar närarkivet cirka 10 kvm, vilket inte 
är tillräckligt. I en annan del av fastigheten har nämnden tillgång till en arkivlokal om cirka 25 
kvm. Denna lokal ligger dock alltför långt ifrån verksamhetslokalerna för att kunna användas 
som närarkiv. 

• 12 kontorsplatser, helst i form av enskilda rum. 

• Centralt läge med goda allmänna förbindelser. 

• Någon form av entré med väntrum. Idag har verksamheten en enkeldörr rakt in i lokalerna, 
vilket ur säkerhetssynpunkt är direkt olämpligt. 

• Pentry med matplatser 

• Separat konferens-/mötesrum. Idag används pentryt som mötesrum, vilket innebär stora 
begränsningar. 
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Ekonomisk redogörelse 

Överförmyndarnämndens beslut 

Redovisningen godkänns 

Ärendet i sin helhet 

Ekonomi 

Resultatet per den 31 december 2022 i förhållande till budget uppgår till 499 

tkr. Plusresultatet beror främst på minskade lönekostnader till följd av 

sjukskrivningar under 2022 samt en vakant tjänst. Årsredovisningen för 2022 

tas upp på nämndmötet i februari 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Resultatöversikt 2022-12-31 

 

 

Lennart Fors 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Nämndbudget 2023 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar fastställa budget för 2023 samt översända 

denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 7-8 december 2022 om budget 2023 för 

Borås Stad. Kommunbidraget till Överförmyndarnämnden uppgår till 9 450 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Nämndbudget 2023 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Lennart Fors 

Ordförande 

Rickard Byström 

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

Antalet ärenden under handläggning inom den största ärendegruppen, vanliga godman- och 
förvaltarskap med vuxna huvudmän, har under flera år ökat. Även under 2023 kan det förväntas  
komma in fler ärenden än föregående år. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter -

 Omvärldsanalys 

Antalet ärenden ökar 

Allt tyder på att trenden med ett ökande antal ärenden under handläggning inom ärendegruppen 
godman- och förvaltarskap för vuxna även fortsätter under 2023. Andelen svårt psykiskt sjuka, 
personer med missbruksproblem och huvudmän under 65 år blir allt större. Ofta är det mycket 
komplexa ärenden som kräver omfattande handläggning. Även förändringar inom socialtjänstens 
verksamhet, exempelvis indragna eller förändrade insatser, påverkar antalet ärenden hos nämnden. 
Andelen äldre personer i Borås Stad fortsätter att öka. Uppfattningen att även personer med svårare 
funktionsnedsättningar har rätt till egen ekonomi har blivit mer spridd hos såväl vårdaktörer som 
anhöriga. Där tidigare en anhörig skött ekonomiska och juridiska frågor kring den funktionsnedsatte, 
utan någon inblandning av myndigheter, blir det allt vanligare att den anhörige, eller någon 
utomstående person, nu förordnas som god man eller förvaltare. Sammantaget innebär detta en ökning 
av antalet ärenden. 

En utmaning att rekrytera ställföreträdare 

Det är en fortsatt stor utmaning att rekrytera personer som kan ta uppdrag som ställföreträdare, det vill 
säga god man eller förvaltare. Detta är inte unikt för Borås utan är nationellt problem. De senaste årens 
pandemi har försvårat rekryteringen avsevärt. Efterverkningarna av detta kommer att följa med in i 
2023 i form av längre handläggningstider i vissa ärenden. Ett uppdrag som ställföreträdare är i grunden 
ideellt och ska kunna skötas på fritiden. Svårast är det att hitta frivilliga till de mer komplexa ärendena. 
Överförmyndarnämnden tittar på olika åtgärder. Under år 2022 har nämnden genomfört 
marknadsföringsinriktade aktiviteter för att få fler att bli intresserade av att ta uppdrag. En åtgärd kan 
vara att höja ersättningen, vilket skulle öka nämndens kostnader i denna del. Nämnden kan också 
komma att, i likhet med flera andra överförmyndarverksamheter, anlita mer eller mindre professionella 
företagsanknutna ställföreträdare. En sådan ställföreträdare kostar betydligt mer än vad SKR:s riktlinjer 
anger för arvoden och ersättningar. 

Granskning av redovisningshandlingar 

En av nämndens viktigaste tillsynsuppgifter är att granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningar. 
Nämnden har i syfte att effektivisera granskningen frångått modellen med en så kallad djupgranskning 
av samtliga årsredovisningar. Numera tillämpar nämnden en så kallad normalgranskning av majoriteten 
årsredovisningar och en djupgranskning i utvalda fall. De flesta kommuner i regionen arbetar på samma 
sätt. 
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Antalet redovisningshandlingar ökar för varje år. Under de sex första månaderna 2022 inkom närmare 
800 ekonomiska redovisningar, vilket är 100 fler jämfört med samma period föregående år. Trots 
effektiviserad granskningsmetodik har nämnden svårt att klara uppgiften inom rimlig tid. Idag arbetar 
nämndens ekonom på heltid med granskning och får hjälp av nämndens övriga handläggare. De 
negativa effekterna av tidsutdräkten är att huvudmännen inte får förvaltningen av sina tillgångar 
granskade inom rimlig tid och att ställföreträdarna får vänta oacceptabelt länge på sitt arvode. Det 
senare är en faktor som i hög grad negativt påverkar ställföreträdarnas vilja att ta ytterligare uppdrag. 
Nämnden kommer därför att äska medel för att kunna anställa ytterligare en granskare på heltid. Se 
vidare under avsnitt 4.2. 

Ensamkommande barn 

Enligt Migrationsverkets senast tillgängliga prognos (juli 2022) beräknas det komma 900 
ensamkommande barn till Sverige under år 2023 och lika många under år 2024. För Borås Stads del 
skulle det  betyda färre än tio nya ärenden per år, exklusive ärenden överflyttade från andra kommuner. 
Det finns dock en större osäkerhet kring situationen i Ukraina. Enligt Migrationsverket kan det under 
2023 bli fråga om 200 personer för hela landet. 

Nytt förvaltningsorgan 

Överförmyndarnämndens nuvarande placering kommer att flyttas från Sociala omsorgsnämndens 
förvaltning till Kommunstyrelsens förvaltning. För Överförmyndarnämnden är det positivt att komma i 
ett sammanhang som bättre speglar grunduppdragets natur. Varje kommun är skyldig att ha en 
Överförmyndarnämnd eller vald en överförmyndare. Den nya placeringen innebär att det blir tydligare 
för både interna och externa aktörer att överförmyndarverksamheten är inte och får inte vara en del av 
socialtjänsten. 

Eventuellt kommande lagändringar  

I april 2021 lämnade den så kallade Ställföreträdarutredningen sitt betänkande med förslag till vissa 
ändringar i den lagstiftning som rör överförmyndarverksamhet. Enligt utredningen förväntas förslagen, 
om de genomförs, innebära kostnadsökningar för kommunerna med 200 miljoner kronor. 
Utredningens förslag tar i stora delar sikte på att öka huvudmannens inflytande samt olika åtgärder för 
att höja överförmyndarverksamheternas kvalitet. Det är oklart vilka av förslagen som kommer att 
genomföras och en proposition är att vänta tidigast våren 2023.   

I juni 2022 presenterades utredningen Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv. 
Utredningen innehåller förslag på ändringar i föräldrabalken som tillför  Överförmyndarnämnden 
ytterligare arbetsuppgifter. Det är oklart om och när förslagen kommer att genomföras. 

Digitalisering 

Överförmyndarnämnden strävar efter att digitalisera ärendehanteringen. Alltfler ställföreträdare 
efterfrågar en digitalisering för att bland annat lättare kunna redovisa uppdragen och komma ifrån 
traditionell pappershantering. En digitaliserad ärendehantering är också viktig för att nämnden ska 
kunna vara en attraktiv arbetsplats med en mer effektiv verksamhet. Utmaningen är att det i dagsläget 
inte finns något verksamhetssystem på marknaden som klarar en fullständig digitalisering av 
ärendehanteringens alla delar. En digitalisering kräver också nya arbetssätt. Under alla förhållanden 
kommer nämnden att senast under 2023 behöva upphandla ett nytt verksamhetssystem eftersom det 
nuvarande kommer att sluta underhållas av leverantören. 
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3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

I reglementet anges: "Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning". 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppdrag att genom sin granskning se till att den 
som har en ställföreträdare inte lider rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. Enligt lag måste 
varje kommun i landet vara organiserad med en överförmyndare eller Överförmyndarnämnd. 
Verksamheten är starkt lagstyrd, främst genom bestämmelserna i föräldrabalken. 
Överförmyndarverksamheten är inte och får inte heller vara en del av socialtjänsten. Den är inte resurs 
som staden fritt disponerar och kan därför inte åläggas andra uppgifter än sådana som enligt lag 
uttryckligen är överförmyndarens uppgift. 

När det gäller ställföreträdarens förvaltning av en persons ekonomi och egendom krävs 
Överförmyndarnämndens tillstånd till många av åtgärderna. Det huvudsakliga tillsynsarbetet sker 
genom granskning av års- och sluträkningar. 

I övrigt består verksamheten av handläggning av godmanskaps-, förvaltarskaps-, samt 
förmynderskapsärenden enligt föräldrabalkens regler. Nämnden har också till uppgift är att rekrytera 
ställföreträdare som är villiga 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. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet för Överförmyndarnämnden. 

För verksamhetens administrativa del och nämndtekniska frågor gäller naturligtvis tillämpliga 
styrdokument som fastställs av Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 

kommande år 

Det finns inget i dagsläget som talar för att antalet ärenden kommer att minska. Tvärtom finns en tydlig 
trend med att ansökningar från enskilda och anmälningar från myndigheter om behov av 
ställföreträdare fortsätter att öka. Ökningen gäller också antalet svåra och komplexa godman- eller 
förvaltarskap. Nämndens handläggningstider är i stor utsträckning beroende av andra offentliga 
aktörers handläggning. Nämnden kommer att fortsätta arbeta för en effektivisering av handläggningen. 

En viktig förutsättning för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag är en framgångsrik rekrytering 
av personer som vill åta sig det i grunden ideella uppdraget som god man eller förvaltare. Nämnden får 
förhållandevis många intresseanmälningar men behöver kunna rekrytera fler än så. För att trygga 
tillgången på ställföreträdare kommer nämnden att fortsätta arbeta aktivt med rekrytering. 

Alltfler ärenden är för svåra och för komplexa för den genomsnittlige ställföreträdaren. Dessa ärenden 
kräver en mer professionell ställföreträdare, som i många fall är knuten till företag. Det kan bli 
nödvändigt att anlita en sådan person i vissa ärenden för att fullgöra de uppgifter som enligt lag åligger 
nämnden. Detta kan komma att påverka nämndens kostnader negativt. 

Som tidigare nämnts är tillsynsuppgiften att granska årsräkningar en mycket resurskrävande syssla som 
är svår att klara inom rimlig tid och att nämnden därför kommer att äska medel för en 
personalförstärkning. I övrigt kommer nämnden fortsätta att arbeta med effektivisering av uppgiften. 



Överförmyndarnämnden, Nämndbudget 2023 6(10) 

  

  

3.2.1 Uppdrag från nämnd 2023 

3.2.2 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. Överförmyndarnämnden arbetar för 
jämställdhet och likabehandling oberoende av ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder 
och värderingar. Eftersom nämnden inte fördelar några offentliga medel eller på annat sätt bedriver sin 
verksamhet utifrån könsindelning får budgeten därför anses vara könsneutral. 

Nämnden har ett pågående projekt med målet att undersöka om ärenden handläggs olika beroende på 
vilket kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. Arbetet med detta har dock främst på grund av 
pandemin och personalförändringar kommit att kraftigt försenas. Ambitionen är dock att projektet ska 
slutföras. I planeringen finns sedan tidigare en utbildning för att öka kompetensen hos medarbetarna 
kring normer och normkritiskt tänkande. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Överförmyndarnämndens grunduppdrag följs upp dels genom presidiemöten, dels genom egna 
indikatorer. Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter samt två ersättare. Nämndens storlek 
innebär att kommunikationen och kontakten med verksamheten är mycket god och att det även finns 
tid och möjlighet till diskussioner i samband med nämndmötena. Nämnden sammanträder 11 gånger 
per år. Presidiet har möte med verksamhetschef minst en gång varje månad. 

Även genom den interna kontrollen följer nämnden hur grunduppdraget genomförs. 

Nämnden har sedan tidigare fyra egna indikatorer som redovisas vid olika tillfällen under året. Dessa 
har också tjänat som verksamhetsmål. Nämnden kommer att arbeta med att ändra målen och ändra 
indikatorerna så att de bättre speglar verksamheten. 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

Överförmyndarnämndens verksamhet består i princip helt av myndighetsutövning. Av detta följer att 
möjligheterna att på ett mer ingående sätt samarbeta med andra aktörer är mycket små. Nämnden har 
dock bra informationsutbyte med God mans- och förvaltarföreningen. Till detta kommer naturligtvis 
också goda kontakter med andra aktörer inom Borås Stads organisation. 
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4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 200 200 180 180 0 

Summa kostnader -9 308 -9 400 -9 536 -9 536 0 

Buffert (endast i budget) -92 0 -94 -94 0 

Nettokostnad -9 200 -8 700 -9 450 -9 450 0 

Kommunbidrag 9 200 9 200 9 450 9 450 0 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 250 0 0 0 0 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Överförmyndarnämndens budgetram för 2023 uppgår till 9 450 tkr, vilket innebär en ökad ram med 
250 tkr. Den ökade ramen består av indexuppräkning av lönekostnader med 2,8% och övriga kostnader 
med 2,5%. Indexuppräkningen är en kompensation för förväntade pris- och löneökningar och påverkar 
inte bemanning eller reala förändringar i verksamheten. 

Nämnden har avsatt 1% av kommunbidraget i buffert, vilket motsvarar 94 tkr för oförutsedda 
kostnader. 

Personalkostnader 

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) ökar till 2023, från 39,90% till 45,18%. Anledningen till 
höjningen beror på det nya pensionsavtalet som träder i kraft den 1 januari 2023 och innebär att 
pensionsavsättningarna till medarbetarna ökar. 

Kostnader för ställföreträdare 

Efter personalkostnader är kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden och ersättningar den största 
posten. I enligt med SKR:s rekommendationer baseras arvodena på prisbasbeloppet, vilket innebär att 
en höjning av detta ger högre kostnad för nämnden. Prisbasbeloppet för år 2023 har fastställts till 
52 500 kronor, vilket är en höjning med 4 200 kronor jämfört med 2022 års prisbasbelopp. På grund av 
detta kan  Överförmyndarnämndens kostnader i denna del komma att öka med uppemot 280 tkr. 
Lagstadgade beloppsgränser för huvudmannens inkomster och tillgångar avgör om det är 
huvudmannen själv eller Borås Stad som ska betala arvodena till gode män och förvaltare. En 
budgetmässig osäkerhetsfaktor i sammanhanget är att det först efter att ställföreträdarens årliga 
ekonomiska redovisning för uppdraget har granskats som det går att avgöra vem som är 
betalningsskyldig. Idag står huvudmännen för 65 % av det totala beloppet beslutade ersättningar och 
Borås Stad för resterande 35 %. Trenden är emellertid att stadens andel ökar. 

När det gäller arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn har 
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Överförmyndarnämnden ersatts att av Individ-och familjeomsorgsnämnden. Överförmyndarnämnden 
utgår från att den uppgörelsen kommer att gälla även i fortsättningen. 

Granskningsuppdraget 

Som tidigare nämnts är en av nämndens viktigaste tillsynsuppgifter att granska ställföreträdarnas 
ekonomiska redovisningar. Antalet redovisningshandlingar ökar kraftig för varje år. Det är inte bara 
årsräkningar som ökar utan även andra typer av ekonomiska redovisningar. Trots effektiviserad 
granskningsmetodik innebär volymökningen att nämnden har svårt att klara uppgiften inom rimlig tid. 
De negativa effekterna av tidsutdräkten är att huvudmännen inte får förvaltningen av sina tillgångar 
granskade inom rimlig tid och att ställföreträdarna får vänta oacceptabelt länge på sitt arvode. Det 
senare är en faktor som i hög grad negativt påverkar ställföreträdarnas vilja att ta ytterligare uppdrag. 
Nämnden begär därför utökning av budgetramen med 600 tkr för att kunna anställa en handläggare 
med uppgift att granska på heltid. 

Äskning i budget 2023 

Nämnden har begärt utökning av budgetramen med 600 tkr för att kunna anställa en handläggare på 
heltid med uppgift att granska ställföreträdares ekonomiska redovisningar. 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Överförmyndarverksamhe
t 

9 200 8 700 9 450 9 450 0 

Summa 9 200 8 700 9 450 9 450 0 

Det finns inget i dagsläget som talar för att antalet ärenden kommer att minska. Tvärtom finns en tydlig 
trend med att ansökningar från enskilda och anmälningar från myndigheter om behov av 
ställföreträdare fortsätter att öka. Ökningen gäller också antalet svåra och komplexa godman- eller 
förvaltarskap. Dessa ärenden kräver ofta en mer professionell ställföreträdare, som i många fall är 
knuten till företag. Svårigheten att rekrytera personer som vill ta sådana uppdrag kan innebära att det 
blir nödvändigt att i vissa ärenden anlita en professionell ställföreträdare för att nämnden ska kunna 
fullgör de uppgifter som åligger enligt lag. Nämndens kostnader kommer därmed att öka. 
Rekryteringsproblemen kan också komma att innebära att nämnden behöver öka nivån för arvoden och 
ersättning. 

Ersättning och arvode till ställföreträdare grundar sig på prisbasbeloppet. Den stora höjningen av 
prisbasbeloppet som beslutats för 2023 kommer att innebära en ökad kostnad för nämnden med 
uppemot 280 tkr. 

Nämnden kommer att anställa ytterligare en person under förutsättning att nämnden får bifall till 
äskningen om utökad budgetram för att anställa en handläggare med uppgift att granska ekonomiska 
redovisningar. 

Nämnderna ska inom sin budget att avsätta lägst 1% av kommunbidraget till en buffert för oförutsedda 
händelser. Överförmyndarnämndens buffert för 2023 är budgeterad till 94 tkr. 

Den positiva budgetavvikelsen avseende 2022 beror på vakanta tjänster bland handläggare samt 
sjukfrånvaro. 



Överförmyndarnämnden, Nämndbudget 2023 9(10) 

5  Investeringar 

5.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

Verksamhetssystem 250 0 0 0 0 0 

Summa 250 0 0 0 0 0 
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Investeringsbudgeten avser ett nytt verksamhetssystem för att kunna digitalisera ärendehandläggningen. 

Verksamhetssystemet har uppgraderats under 2022 och kostnaden har tagits på driftbudget. 
Investeringsmedel kommer därmed inte att användas. 

6 Arbetsgivarpolitik 

Överförmyndarnämnden är en liten arbetsplats med endast nio personer anställda på 
Överförmyndarenheten. Det innebär att personalfrånvaro och vakanser är mycket kännbara. 
Verksamheten kräver personal med hög kompetens, och framförallt juridisk sådan. En utmaning är att 
rekrytera personal med rätt kompetens. Lönenivån inom kommunen, och framförallt ingångslönerna, 
gör att nämnden inte kan konkurrera med arbetsgivare i exempelvis Göteborg. Nämnden konkurrerar 
även med andra enheter inom kommunen om sökandena. Nämndens verksamhetsområde är 
förhållandevis begränsat, vilket gör att yngre personer efter en tid söker sig vidare till andra 
anställningar. För att kunna få behålla personal försöker nämnden göra arbetsuppgifterna mer 
omväxlande och se till att medarbetarna får kompetensutbilda sig i en god omfattning. 
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