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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 ställföreträdare ökat då många av dessa frivilliga samhällsarbetare 

tillhör riskgrupper. 

I flera år har antalet ärenden ökat, framförallt i form av ansökningar och anmälningar 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 även 

uppmärksammat att ärendenas komplexitet ökat vilket ställer högre krav på ställföreträdarna. 

Ny lagstiftning, som väntas träda i kraft under den kommande mandatperioden, kan komma 

att innebära att tingsrättens beslutanderätt i viss mån åläggs överförmyndarnämnden. 

Marks kommun har, för överförmyndarverksamhetens räkning, ingått en avtalssamverkan med 

Överförmyndarförvaltningen i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Avtalet trädde i kraft den 

26 april 2022. Överförmyndarverksamheten i Marks kommun kommer, under perioden maj till 

oktober 2022, succesivt att flytta till Överförmyndarförvaltningen i Varberg. 

Samverkan kommer, i kraft av kommunernas gemensamma storlek, bidra till en mer kvalitativ 

verksamhet med bättre förutsättningar till en snabb, rättssäker och effektiv handläggning. 

Servicenivån gentemot huvudmän och ställföreträdare kommer också att öka. 

Överförmyndarnämndens förvaltning var under år 2021 mycket lågt bemannad. Verksamheten 

resursförstärktes under hösten 2021. Myndigheten ligger dock fortfarande efter med 

handläggning av ärenden till följd av den låga bemanningen under år 2021. Genom 

avtalssamverkan med Varbergs och Falkenbergs kommuner kan Marks kommun se till att 

kommunens lagenliga skyldighet att tillhandahålla överförmyndarverksamhet säkerställs. 
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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  

Bedömningen är densamma som i årsrapporten. 

Överförmyndarverksamheten 
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3 Ekonomi 

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos för 2022. 

3.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
30/4 
2021 

Utfall 
30/4 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 292 -25  0 0 0 

Personalkostnader -1 386 -540 -327 -1 222 -1 222 0 

Övriga kostnader -1 806 -506 -895 -4 378 -2 778 -1 600 

Nettokostnader -2 900 -1 071 -1 222 -5 600 -4 000 -1 600 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Överförmyndarnämnden 
politik 

-276 
-80 

-74 -300 -300 0 

Överförmyndarnämnden 
administration 

-2624 
-991 

-1 148 -5 300 -3 700 -1 600 

       

Analys av driftredovisning 

Överförmyndarnämnden har efter april ett utfall på 1 222 tkr vilket motsvarar 30,6 % av 

budget och ligger 110 tkr lägre än riktvärdet. 

Nämnden har under året ingått ett samverkansavtal med Varberg och Falkenberg vilket 

innebär att den administrativa verksamheten ska flytta till Varberg/Falkenberg succesivt med 

början i maj och hela verksamheten ska vara flyttad i oktober. Nämndverksamheten ska vara 

kvar året ut. 

ANALYS PER VERKSAMHET 

Överförmyndarnämnden politik 

Budgetavvikelse 0 tkr (budget - 300 tkr, utfall - 74,2 tkr, prognos - 300) 

Budget för verksamheten består till största del av arvodeskostnader för nämndens ledamöter. 

Utfall för årets första fyra månader är 73,7 tkr vilket är 19 tkr lägre än riktvärdet. 

Övriga kostnader har ett utfall om 0,5 tkr. 

Nettoutfall på 74,2 tkr är 24,7 % av budgeterade medel och ligger 26 tkr lägre än riktvärdet. 

Kostnaden för nämndverksamheten beräknas följa budget. 

Överförmyndarnämnden administration 

Budgetavvikelse - 1 600 tkr (budget - 3 700 tkr, utfall - 1 222 tkr, prognos - 5 300 tkr) 

Periodens nettoutfall på 1 148 tkr är 31 % av årets budgeterade medel och ligger 85 tkr lägre 

än riktvärdet. 

Redovisade arvodeskostnader för ställföreträdare uppgår till 254 tkr och ligger 61 tkr lägre än 

periodens riktvärde. Prognosen är att arvodeskostnader kommer att följa budget på helår. 

Redovisade övriga kostnader uppgår till 895 tkr och ligger 24 tkr lägre än riktvärdet. 

Huvuddelen av dessa kostnader avser köp av tjänster från kommunledningskontoret. 

Med anledning av samverkansavtalet som ingåtts kommer den administrativa verksamheten 

successivt att flytta till Varberg/Falkenberg vilket innebär dubbla kostnader under en del av 

året, dels avseende köp från kommunledningskontoret och dels enligt samverkansavtalet. 

Eftersom flytt av material precis har påbörjats är kostnaderna svåra att uppskatta. Med 

anledning av samverkan har även ett nytt verksamhetssystem behövts köpas in vilket 
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beräknas kosta 200 tkr. Kostnaden är inte budgeterad. 

Den mycket osäkra prognosen för helår är att kostnaderna för administrationen kommer att 

uppgå till 5 300 tkr vilket innebär att kostnaderna kommer överstiga budget med 1 600 tkr. 
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