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1 Sammanfattning 

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

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

26 april 2022. 

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om att för mandatperioden 2023-2026 

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Varbergs och Falkenbergs 

kommuner. 
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2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 

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 har, under våren och sommaren 

2022, succesivt flyttat till Överförmyndarförvaltningen i Varberg. Hela den aktiva 

verksamheten planeras att vara överflyttad den 1 oktober 2022. Resterande del av året 

kommer verksamheten i Marks kommun avvecklas i sin helhet genom att avslutade ärenden 

gallras och förbereds inför slutarkivering i kommunen. 

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. 

Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om att för mandatperioden 2023-2026 

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Varbergs och Falkenbergs 

kommuner. Kommunfullmäktige förväntas besluta om överenskommelse enligt 9 kap. 22 § 

kommunallagen (2017:725) mellan de tre kommunerna samt reglemente för den 

gemensamma nämnden vid fullmäktiges sammanträde den 22 september 2022. Förslaget är 

att Varbergs kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden. 
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3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt 
I hög 
grad 

Delvis I låg grad Inte alls 

Överförmyndarverksamhet   X   

Överförmyndarnämndens verksamhetsuppdrag har delvis uppfyllts under årets första åtta 

månader. Verksamheten ligger fortfarande efter med handläggningen av ärenden till följd av 

den mycket låga bemanningen under år 2021. Efter att verksamheten blev resursförstärkt i 

slutet av år 2021 samt ingick en avtalssamverkan med Överförmyndarförvaltningen i Varbergs 

och Falkenbergs kommuner har myndigheten, till viss del, kommit i kapp med handläggningen 

av ärendena. 

Tillgången på ställföreträdare tenderar fortsatt att minska eftersom efterfrågade lekmän i 

större utsträckning behöver möta fler och många gånger mer komplicerade ärenden. Detta gör 

att tillgången på ställföreträdare minskar i takt med att svårighetsgraden av uppdragen ökar. 

Handläggningstiderna har tenderat att ökat hos överförmyndarnämnden och hos andra 

myndigheter. Detta beror till stor del på komplexiteten i ärendena. Kraven på tjänstemännen 

har ökat vad gäller tillsyn, informationssäkerhet och utredningsansvar. 

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

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

som ett följetal i överförmyndarnämndens nämndplan avseende år 2022. Uppgift om hur väl 

överförmyndarnämnden lyckades uppfylla detta följetal kan med säkerhet först tas fram vid 

årsskiftet 2022/2023. Detta då gode män, förvaltare och förmyndare har två månader på sig 

att inkomma med årsräkning och då flera ställföreträdare beviljas anstånd. Prognosen är att 

överförmyndarnämnden granskat 65 % av årsräkningarna inom sex månader. År 2021 

granskades 57 % av årsräkningarna inom sex månader.   

Överförmyndarnämndens ambition är att måluppfyllelsen ska höjas och handläggningstiderna 

till viss del minska som ett resultat av den avtalssamverkan som Marks kommunen ingått med 

Överförmyndarförvaltningen i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 

  

Överförmyndarverksamheten 
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4 Måluppföljning 

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

utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

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

kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 
Prognos 

2022 
Mål 2022  

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

100 100 100 >= 100  

Antalet granskningar med anmärkning ska var 
på en låg nivå 

1 0 0 <0  

2022-08-31 hade 100% av inkomna sluträkningar och 67 % av inkomna årsräkningar granskats. 
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5 Uppföljning av Klimatlöften 2022 

Klimatlöften 

Marks kommun är med i kraftsamlingen Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om som drivs av 

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Av 20 klimatlöften har Marks 

kommun i Budget 2023-2026 klargjort att kommunkoncernen under 2022 ska uppnå följande 

åtta löften. 

Klimatlöfte Uppföljning 

10. Vi använder cirkulära 

möbler 
Klimatlöftet är uppfyllt. 
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6 Uppföljning av internkontroll 

6.1 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. 

Den budget som är avsatt för personal ska nyttjas till att bemanna verksamheten. Risken är 

annars att verksamheten lider brist på kontinuitet i personalstyrkan och att personal, med 

tillräckliga kompetenser, saknas. Dessa riskfaktorer påverkar verksamhetens möjlighet att 

bedriva en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Avsatt budget har använts för att 

bemanna verksamheten. 

Om riktlinjerna för granskning av redovisningar inte följs ökar risken att felaktigt arvode 

utbetalas till ställföreträdarna. Minst två ledamöter i överförmyndarnämnden ska göra 

stickprovskontroller i slumpmässigt utvalda ärenden fyra gånger per år. Under årets första åtta 

månader har sådan stickprovskontroll utförts en gång, den 23 mars 2022. Kontrollen 

genomfördes utan anmärkningar. Möjlighet för nämnden att genomföra stickprovskontroller 

har minskat i takt med att verksamheten flyttat. 

Årlig kontroll av aktiva ställföreträdare ska utföras. Myndigheten ska även annonsera och 

utbilda fler ställföreträdare. Kontroll av ställföreträdarna har, under årets första åtta månader, 

endast skett i ärenden där en ställföreträdare förordnats i ett nytt uppdrag. Kontroll av 

samtliga aktiva ställföreträdare har ej utförts på grund av verksamhetens mycket höga 

arbetsbelastning. Utbildning av ställföreträdare är planerad till hösten 2022. 

Att beslut i individärenden fattas på bristfälliga utredningsunderlag och att beslut om och 

utbetalningar av arvode försenas hör ihop med risken med en långsiktig lösning av 

bemanningen inom verksamheten. Marks kommun har ingått en avtalssamverkan med 

Överförmyndarförvaltningen i Varbergs och Falkenbergs kommuner för att lösa 

bemanningsfrågan på ett långsiktigt och ändamålsenligt sätt. 

Brister i hanteringen av sekretessmaterial har åtgärdats genom bättre förvaringsutrymme. 

Uppföljning av andelen årsräkningar som granskats inom sex månader kan med säkerhet 

göras först vid årsskiftet 2022/2023. 
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7 Ekonomi 

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

7.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
31/8 
2021 

Utfall 
31/8 
2022 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budgetavvik
else 

Intäkter 292 -25 0 0 0 0 

Personalkostnader -1 386 -826 -772 -1 222 -1 222 0 

Övriga kostnader -1 806 -1 001 -2 861 -4 478 -2 778 -1 700 

Nettokostnader -2 900 -1 852 -3 633 -5 700 -4 000 -1 700 

Fördelning på huvudverksamhet, netto    

Överförmyndarnämnden 
politik 

- 276 
-155 

-147 -300 -300 0 

Överförmyndarnämnden 
administration 

-2 624 
-1 697 

-3 486 -5 400 -3 700 -1 700 

 -2 900 -1 852 -3 633 -5 700 -4 000 -1 700 

Analys av driftredovisning 

Överförmyndarnämnden har efter augusti ett utfall på 3 633 tkr vilket motsvarar 91 % av 

budget och ligger 966 tkr högre 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 under 

året 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 åtta månader är 147 tkr vilket är 38 tkr lägre än riktvärdet. 

Övriga kostnader har ett utfall om 0,5 tkr. 

Nettoutfall på 147 tkr är 49 % av budgeterade medel och ligger 53 tkr lägre än riktvärdet. 

Kostnaden för nämndverksamheten beräknas följa budget. 

Överförmyndarnämnden administration 

Budgetavvikelse - 1 700 tkr (budget - 3 700 tkr, utfall - 3 486 tkr, prognos - 5 400 tkr) 

Periodens nettoutfall på 3 486 tkr är 94 % av årets budgeterade medel och ligger 1 019 tkr 

högre än riktvärdet. 

Redovisade arvodeskostnader för ställföreträdare uppgår till 626 tkr och ligger i linje med 

budget. 

Vid månadsskiftet augusti/september var 67 % av årsräkningarna för 2021 granskade. 

Prognosen är att arvodeskostnader kommer att följa budget på helår. 

Redovisade övriga kostnader uppgår till 2 860 tkr och ligger 1 000 tkr högre än riktvärdet. 

Huvuddelen av dessa kostnader avser köp av tjänster från kommunledningskontoret och 

debitering från Varberg hänförligt till samverkansavtalet. 

Med anledning av samverkansavtalet som ingåtts kommer den administrativa verksamheten 



10 

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

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

Personal från kommunledningskontoret beräknas arbeta för nämnden till och med oktober för 

att klara av efterarbete. Debitering från Varberg avser tid från och med april då Varberg 

anställt personal för att omhänderta Marks material. 

Prognosen för helår är att kostnaderna för administrationen kommer att uppgå till 5 400 tkr 

vilket innebär att kostnaderna kommer överstiga budget med 1 700 tkr. 
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8 Följetal 

8.1 Följetal verksamhet 

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. 

Antal aktiva akter 

Följetal Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 2022 

Antal aktiva akter (Totalt) 395 395 395 366 

Godmanskap 219 178 187 186 

Förvaltarskap 38 33 30 29 

Ensamkommande barn 10 1 0 1 

Förmyndare 98 89 113 137 

Övriga akter 30 94 65 13 

Övriga akter: 4 st godmanskap/förvaltarskap (11 kap 4§ och 7§ FB), 2 st god man i förmyndares ställe (11 kap 1§ 

FB), 5 st god man i jävsituation (11 kap 2§ FB) och 2 st god man för bortavarande (11 kap 3§ FB). 

Utöver ovanstående aktiva ärenden handlägger myndigheten 23 st ärenden som är under 

utredning samt 28 st ärenden som är under avslutande. 
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