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1 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle
Mängden ansökningsärenden har ökat då fler anser sig vara i behov av ställföreträdare. Det är
administrativt krävande ärenden då tingsrätterna sedan ny lagstiftning infördes 2015
förelägger överförmyndaren att inhämta läkarintyg, samtycken för att nämna några exempel.
Överförmyndarnämnden ska även utreda och yttra sig om behovet av ställföreträdare, samt
utbilda och utreda nya ställföreträdare som kan åta sig uppdrag.
Besparingar i andra nämnder får konsekvenser för överförmyndarnämnden, tex minskade
egna medels förvaltning eller hjälp och stöd av personliga ombud.
Fler personer blir äldre och man lever längre, samt många har pga Corona fler psykiska
problem och ansöker om ställföreträdare.
Byte av rum för överförmyndarverksamheten har inneburit att det finns risk att sekretessen
bryts, då rummen har dålig ljudisolering. Vissa problem med temperatur och buller har
åtgärdats. Det är större avstånd till arkiv samt kopieringsfunktioner, vilket påverkar
handläggningstider.
Den nya ställföreträdarutredningen, som skulle överlämnats till regeringen i februari, kan
innebära ökade kostnader för överförmyndarverksamheten. Även Prop. 2020/21:150 ett stärkt
barnrättsperspektiv i vårdnadstvister kan innebära ökade kostnader för
överförmyndarnämnden. Ställföreträdarutredningen är försenad, men väntas under maj
månad. Det är svårt att beakta kommande konsekvenser och kostnader innan rättsläget till
fullo är klarlagt.
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2 Verksamhet
2.1

Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt

Helt

Överförmyndarverksamhet

I hög
grad

Delvis

I låg grad

X

X

Inte alls

Överförmyndarverksamheten
Komplexiteten i många nya ärenden har ökat. Handläggningstiderna har ökat både hos
myndigheter och hos överförmyndarnämnden bland annat beroende på komplexiteten i
ärendena och på grund av hög frånvaro.
Kommunledningskontoret bistår med enstaka punktinsatser i samband med granskningar av
årsräkningar.

2.2

Uppföljning av samarbete mellan nämnderna

Aktuella samarbeten med andra
nämnder

Genomförande

Resultat
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3 Ekonomi
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfallet till och med april 2021.

3.1

Driftredovisning

Tabell periodrapport
Utfall
2020

Utfall
30/4
2020

Utfall
30/4
2021

Progno
s 2021

Budget
2021

Budget
avvikel
se

43

26

-25

133

133

0

Personalkostnader

-1 143

-317

-540

-1 437

-1 437

0

Övriga kostnader

-1 479

-502

-506

-1 596

-1 596

0

Nettokostnader

-2 579

-793

-1 071

-2 900

-2 900

0

-201

-50

-80

-288

-288

0

-2 378

-743

-991

-2 612

-2 612

0

Driftredovisning (belopp i tkr)

Intäkter

Fördelning på huvudverksamhet, netto
Överförmyndarnämnden politik
Överförmyndarnämnden administration

Analys av driftredovisning
Överförmyndarnämnden har efter april ett utfall på 1 071 tkr vilket motsvarar 36,9 % av
budgetramen och ligger 104,3 högre än riktvärdet.
Överförmyndarnämnden politik
Budgetavvikelse 0 tkr (budget 288 tkr, utfall 79,7 tkr, prognos 288 tkr)
Budget för verksamheten består till största delen av arvodekostnader för nämndens
ledamöter. Utfallet för arvodekostnader är 75,9 tkr vilket är 12,8 tkr lägre än riktvärde.
Övriga kostnader har ett utfall på 3,8 tkr avseende utbildning.
Nettoutfallet på 79,7 tkr är 27,7 % av budgeterade medel och ligger 16,3 tkr under riktvärdet.
Prognosen är ett utfall enligt budget och ligger på samma nivå som föregående års
helårsutfall.
Överförmyndarnämndens administration
Budgetavvikelse 0 tkr (budget 2 612 tkr, utfall 991,3 tkr, prognos 2 612 tkr)
Periodens nettoutfall på 991 tkr är 38 % av årets budgetram och ligger 120 tkr över periodens
riktvärde.
Intäkterna för perioden är negativa eftersom fakturor från 2019 har makulerats och intäkter
som redovisat 2019 inte kommer att betalas och därför kommer att minska intäkterna för i år.
Prognosen för intäkter är att de kommer att gå enligt budget men det finns en osäkerhet
eftersom det inte gjorts någon avstämning av intäkter som kan faktureras i år. Det kommer
att göras till delårsrapporten i augusti.
Redovisade arvodeskostnader för ställföreträdare på 464,1 tkr ligger 73,8 tkr högre än
periodens riktvärde på grund av att arvoden som skulle betalats under 2020 inte har
utbetalats förrän i år.
Vid månadsskiftet april/maj var 44 % av årsräkningarna för 2020 granskade.
Prognosen för arvodeskostnader är att de kommer att följa budget på helår.
Redovisade övriga kostnader på 502,5 kr är lite lägre än riktvärdet. Huvuddelen av dessa
kostnader avser köp av tjänster från kommunledningskontoret.
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Prognosen för övriga kostnader är att de kommer att följa budget på helår.

Specifikation av statsbidrag
Statsbidrag
Statsbidrag (mnkr)

Utfall 2020

Utfall 30/4
2021

Prognos 2021

Budget 2021

Summa

Kommentar statsbidrag
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4 BILAGOR
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