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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

Coronapandemin har påverkat hela samhället och även överförmyndarnämndens verksamhet. 

Bland annat har bristen på ställföreträdaren ökat då många av dessa frivilliga samhällsarbetare 

tillhör riskgrupper. 

I flera år har antalet ärenden ökat, framförallt i form av ansökningar om behov av 

ställföreträdare. Detta medför administrativt krävande arbete för verksamheten då tingsrätten, 

sedan ny lagstiftning infördes 2015, i allt större utsträckning förelägger 

överförmyndarnämnden att genomföra utredningarna. 

Överförmyndarnämnden har under större delen av verksamhetsåret 2021 varit lågt bemannad 

på grund av långtidssjukrivningar hos samtliga medarbetare. Hösten 2021 resursförstärktes 

verksamheten. Verksamheten ligger långt efter med handläggningen av ärenden på grund av 

den låga bemanningen under 2021. 

Överförmyndarkansliet har en samverkan och utbyte med kommuner i GR-området i syfte att 

skapa likvärdiga arbetssätt. 
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2 Verksamhet 

2.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Överförmyndarverksamhet    X  

Överförmyndarverksamheten 

Tillgången på ställföreträdare tenderar att minska, då efterfrågade lekmän i större utsträckning 

behöver möta fler och många gånger mer komplicerade ärenden. Covid-19 har även påverkat 

intresset hos fler ställföreträdare. Detta gör att tillgången på ställföreträdare minskar i takt 

med att svårighetsgraden av uppdragen ökar. Pandemin har även gjort det svårare för 

ställföreträdarna att utföra sina uppdrag. 

Handläggningstiderna har tenderat att öka både hos myndigheter och hos 

överförmyndarnämnden. Detta beror till stor del på komplexiteten i ärendena. Kraven på 

tjänstemännen har ökat vad gäller tillsyn, informationssäkerhet och utredningsansvar. 

På grund av den låga bemanningen under 2021 har verksamheten utfört sitt grunduppdrag i 

låg grad. Arbetet med att ta igen de arbetsmoment som ej blivit utförda under 2021 kommer 

pågå under stora delar av 2022. 

Enligt förvaltningslagen och i enlighet med utlåtanden från JO ska ställföreträdares inlämnade 

årsräkningar granskats inom sex månader från dagen för inlämnandet. Detta har tagits upp 

som ett följetal i överförmyndarnämndens nämndplan avseende år 2021. Under 2021 har 

verksamheten granskat 57 % av årsräkningarna inom sex månader. 

  

  

  

  

2.2 Uppföljning av samarbete mellan nämnderna 

Enligt Marks kommuns budget 2021-2024 ska nämnderna redovisa vilka samarbeten som 

finns, hur det genomförs och vilket resultat som uppnåtts. De 2-5 väsentligaste samarbeten på 

nämndsnivå eller på förvaltnings-/verksamhetsnivå ska redovisas. 

Aktuella samarbeten med andra 

nämnder 
Genomförande Resultat 

   

   

   

   

   

Överförmyndarnämnden har inte något samarbete med någon annan nämnd. 
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3 Måluppföljning 

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som 

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

3.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ 

kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

Kommungemensamma mål: En god kommunal service 

Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer 

Målet har uppfyllts under året. Under 2021 har situationen i världen inte varit sådan att många 

ensamkommande barn kommit till kommunen. Behovet av gode män för ensamkommande 

barn har således varit lågt vilket bidragit till att målet uppfyllts.  

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Andel ärenden för ensamkommande barn där 
överförmyndaren förordnar god man inom 1 
månad (%) 

100 100 100 >= 80  

Nämndens mål: God information om hur verksamheten fungerar 

Sedan några år tillbaka finns information om uppdraget som ställföreträdare på kommunens 

hemsida. Där finns även information om hur långt verksamheten har kommit med 

granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar. Under 2021 har informationen uppdaterats. 

Ställföreträdarna har även fått information om verksamheten och uppdragets utförande 

brevledes. 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Mål 2021  

Antalet granskningar med anmärkning ska var 
på en låg nivå 

6 1 0 <0  

Antalet granskningar med anmärkning ska var på en låg nivå 

Status granskade årsräkningar med anmärkning per 2022-01-19 då 218 av 237 årsräkningar 

blivit granskade. 
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4 Uppföljning av internkontroll 

4.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll. 

4.2 Uppföljning av internkontrollplanen 

Ekonomi 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Att inköp görs utanför avtal Redovisa inköp av varor och tjänster 
och om avtal har följts. 

 

Överförmyndarnämnden gör inga inköp. 

Personal 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Brist på kontinuitet i personalstyrkan 
och rätt kompetens på personal 
påverkar kvalitet (följsamhet till 
regelverk och rutiner) och 
effektivitet (antal ärende som man 
handlägger) 

Uppföljning att den budget som är 
avsatt för personal ska nyttjas till 
bemanning på 
överförmyndarkansliet. Uppföljning 
av frånvaro. 

Presidiet har vid flertalet tillfällen 
under verksamhetsåret underrättat 
Kommunstyrelsen om 
verksamhetens mycket besvärliga 
situation. Även kommunalråden har 
informerats. 

Administration 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Om riktlinjerna inte följs ökar risken 
att felaktigt arvode utbetalas 

Minst två ledamöter i nämnd gör 
stickprovskontroll fyra gånger per 
år. 

Stickprovskontroll har gjorts en 
gång under 2021, detta skedde i 
början av året.  

Försenade utbetalningar av arvoden 
som ska beslutas inom 6 månader 
från att årsräkningen inkommit. 

Hör ihop med risken med långsiktig 
lösning på bemanningen vid 
överförmyndarverksamheten. 
Uppföljning av andel årsräkningar 
som är granskade inom 6 månader. 

Ingen uppföljning har skett. 

Myndighetsutövning 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

Avsaknad av lämpliga 
ställföreträdare 

Annonsera och utbilda fler 
ställföreträdare 

Extern utbildning har skett i början 
av år 2021. Övrig annonsering eller 
utbildning har ej skett. Möjligheter 
att hålla utbildningar har försvårats 
på grund av coronapandemin. 

Årlig kontroll av aktiva 
ställföreträdare 

Har ej skett. 

Risker i samband med externa 

besök. Personer bokar inte tid för 
möte, vilket gör att man tar emot i 
receptionen.  Personal utsätts för 
hot och våld. 

Åtgärda besöksrum Tjänstemännen har fått information 

om att boka besöksrum i händelse 
av besök. Besöksrummen är dock 
inte anpassade efter verksamhetens 
behov vad gäller säkerhet och 
sekretesskydd. 

Beslut fattas på bristfälliga 
utredningsunderlag. Bristande 
utredningar i barnärenden, uttag 
från överförmyndarspärrat konto. 
Barnen kan lida ekonomisk förlust. 

Hör delvis ihop med risken med 
långsiktig lösning på bemanningen 
vid överförmyndarverksamheten. 
Mängden ärenden ökar och blir mer 
komplicerade i kombination med 
brist kontinuitet i bemanningen. 

Risken kvartstår då 
bemanningsfrågan ej lösts utan 
snarare förvärrats. 

Brister i hanteringen av Åtgärda förvaringsutrymme för Verksamheten har fått nya lokaler 



7 

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2021 

sekretessmaterial. Obehöriga kan se 
och läsa sekretessuppgifter. 
Förvaringsutrymmen behöver 

förbättras. Tidsbrist att sortera in 
det material som ännu inte är i 
arkivskåpen. 

sekretesshandlingar, dels det stora 
arkivet, dels arkivskåp 

med bättre arkivutrymme. De nya 
lokalerna är dock inte optimala och 
behov av bättre 

förvaringsmöjligheter för 
sekretessbelagda handlingar är 
stort.  
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5 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2021. 

5.1 Driftredovisning 

Tabell årsrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 
Budgetavvikel

se 

Intäkter 287 43 292 133 159 

Personalkostnader -1 320 -1 143 -1 386 -1 437 51 

Övriga kostnader -1 304 -1 479 -1 806 -1 596 -210 

Nettokostnader -2 337 -2 579 -2 900 -2 900 0 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

      

Överförmyndarnämndens 
politik 

- 252 -201 -276 -288 12 

Överförmyndarnämndens 
administration 

- 2 085 -2 378 -2 624 -2 612 -12 

Nettokostnader -2337 -2 579 -2 900 -2 900 0 

Analys av driftredovisning 

Överförmyndarnämndens utfall den sista december 2021 var 2,9 mnkr vilket är samma som 

budget. Det finns avvikelser i respektive inkomstslag vilket redogörs för nedan. 

I samband med delårsrapporten beräknade nämnden ett underskott i förhållande till budget 

med 0,6 mnkr. Enligt beslut i kommunfullmäktige avseende delårsrapporten beslutades att 

nämndens budget skulle utökas med 0,6 mnkr för att möjliggöra för verksamheten att fullgöra 

uppdraget. Eftersom det inte var möjligt att få in den personal som beräknades i 

delårsrapporten blev kostnaderna lägre än beräkningen i delårsrapporten. På helåret uppgick 

kostnaderna till 0,3 mnkr högre än budget. Nämnden erhöll därför i slutet av året ett 

driftbidrag med 0,3 mnkr motsvarande underskottet för att täcka de ökade kostnaderna. 

ANALYS PER VERKSAMHET 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS POLITIK 

Budgeten på denna verksamhet består till största delen av arvodeskostnader för nämndens 

ledamöter. Nettoutfallet är i linje med budget. 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ADMINISTRATION 

Årets nettoutfall är 2,6 mnkr som budget. 

Intäkter 

Under året har fakturor från 2019 makulerats eftersom intäkter som fakturerats 2019 inte 

förväntas att betalas då fakturorna har bestridits. De avskrivna intäkterna uppgår till 25 tkr 

och innebär en kostnad 2021. Vidare ingår driftbidrag för att täcka ökade kostnader med 0,3 

mnkr. 

Arvodekostnader 

Redovisade arvodeskostnader till ställföreträdare på 1,1 mnkr är i linje med budget. 

Övriga kostnader 

Redovisade övriga kostnader på 1,8 mnkr är drygt 0,2 mnkr högre än budget. Huvuddelen av 

kostnaderna handlar om köp av tjänster från kommunledningskontoret. För att klara balanser i 

handläggning och granskning har ytterligare köp av tjänst från kommunledningskontoret varit 

nödvändigt. 

Årets nettoutfall ligger högre än föregående års helårsutfall. Bortser man från driftbidraget är 
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årets intäkter negativa på grund av bestridda fakturor från tidigare år och att någon 

fakturering för ensammankommande inte har gjorts för 2021. Årets arvodeskostnader är 0,2 

mnkr högre än föregående år.   
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6 Övrig uppföljning 

6.1 Övrig uppföljning 

Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver 

detta sker också en uppföljning av vissa planer och beslut. Från och med årsrapporten 2018 

ska nämnder rapportera avtal enligt Idéburet offentligt partnerskap (IOP), avtalssamverkan 

med andra kommuner samt uppföljning/tillsyn av privata utförare. 

Internationellt arbete 

Överförmyndarnämnden har inte bedrivit något internationellt samarbete eller projekt under år 

2021. Det finns inte några planer på att bedriva några sådana projekt eller samarbeten 

framgent. 

Agenda 2030 

Hänsyn till miljön ska genomsyra verksamheten på ett naturligt sätt och integreras i det 

dagliga arbetet. Skyddet av miljön ska inte ses som något isolerat. För 

överförmyndarnämnden handlar detta framför allt om att nyttja digitaliseringens möjligheter 

och i möjligaste mån begränsa pappersanvändningen. 

Uppföljning av attraktivitetsplanen 

Verksamheten arbetar med att vara tillgänglig för kommuninvånarna, bland annat med 

utökade e-tjänster, telefontider och snabb och effektiv handläggning. 

Idéburet offentligt partnerskap 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en avtalsform mellan en eller flera organisationer inom 

idéburen sektor med koppling till social ekonomi, och en eller flera offentliga verksamheter. 

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, 

men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, 

vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera. 

Överförmyndarnämnden har inga IOP-avtal. 

Kommunal avtalssamverkan 

I årsrapporten ska nämnder redovisa vilken avtalssamverkan nämnden har, och planerar att 

ingå, med andra kommuner. Det gäller avtal där nämnden tar hjälp av annan kommun för att 

utföra kommunens uppgifter eller där Marks kommun på motsvarande sätt hjälper annan 

kommun. 

Överförmyndarnämnden har under hösten 2021 hyrt in en resurs från 

Överförmyndarförvaltningen i Varberg/Falkenberg. Verksamheten har även i perioder under 

2021 utökat personalstyrkan med timanställda medarbetare. Det pågår en utredning om 

avtalssamverkan för kansliverksamheten och nämnden med Överförmyndarförvaltningen i 

Varberg/Falkenberg. Beslut i frågan väntas fattas under 2022. 

Uppföljning av synpunkter och avvikelser 

Område/vht Beröm Förslag Klagomål Annat 

     

     

     

     

     

     

Övrigt     
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Totalt     

Kommentar 



12 

7 Följetal 

7.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Antal aktiva akter 

Följetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 

Antal aktiva akter (Totalt) 350 395 395 395 

Godmanskap 200 219 178 187 

Förvaltarskap 29 38 33 30 

Ensamkommande barn 21 10 1 0 

Förmyndare 52 98 89 113 

Övriga akter 48 30 94 65 

Utöver ovanstående finns 27 st akter under avslutande och 25 st akter under uppbyggnad. 
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