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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2018-09-11
Plats och tid

Röda rummet, Teliahuset, Alingsås
kl. 17:30-19:00

Beslutande

Holger Andersson (L) (ordförande)
Birgit Thorman (S) (vice ordförande)
Gunnar Boija (MP)

Ej tjänstgörande
ersättare

Helena Berglund (MP)
Annika Olofsson (S)

Övriga deltagare

Angelica Nåfors (enhetschef för juridik, kansli och upphandling)
Anthon Gustavssom (sekreterare)

Utses att justera

Gunnar Boija (MP)

Justeringens plats och
tid

Rådhuset, Alingsås , 2018-09-25 00:00

Sekreterare

......................................................................................................
Anthon Gustavsson

Ordförande

................................................……………………………………….
Holger Andersson (L)

Justerande

................................................……………………………………….
Gunnar Boija (MP)

Paragrafer

§§12-14

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden
2018-09-11

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-09-26

Datum för anslags
nedtagande

2018-10-18

Rådhuset, Alingsås
.................................................
Anthon Gustavsson

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12
§ 13
§ 14

Yttrande över granskningsrapport, Grundläggande granskning 2017
Delårsbokslut för överförmyndarnämnden 2018
Information och överläggning

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 12 2018.005 ÖN

Yttrande över granskningsrapport, Grundläggande granskning 2017
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande
granskning av nämnderna i Alingsås kommun. Syftet med granskningen är att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed. Granskningen omfattar samtliga nämnder och har
genomförts genom protokollsgranskning, skriftliga frågor, enkätfrågor till samtliga
nämndsledamöter och nämnddialoger med ett urval av nämnder. Revisorerna vill skriftligen
ha nämndens kommentarer och redovisning av åtgärder utifrån granskningens
rekommendationer.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 september lämnat följande yttrande:
EY:s grundläggande granskning visar att överförmyndarnämnden till viss del säkerställt att
verksamheten styrs utifrån de mål som fullmäktige bestämt samt kommunens styrmodell.
Nämnden har följt upp sina åtaganden övergripande i vår- och delårsbokslut. Nämnden har
dock inte lämnat någon tydlig prognos för respektive åtagande, och inte heller översänt
ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen i enlighet med handlingsplanen Effekt.

EY rekommenderar att överförmyndarnämnden utifrån den grundläggande granskningen
säkerställer att
-åtaganden bryts ner till åtaganden för förvaltningen.
-väsentlighets- och riskanalys dokumenteras och rapporteras till kommunstyrelsen.
-arbetet med internkontroll följs upp i vår- och delårsbokslut.
-budgetavvikelser rapporteras till nämnd och kommunstyrelsen i enlighet med kommunens
styrmodell.
-kommunstyrelsen får ta del av ekonomisk månadsuppföljning i enlighet med
handlingsplanen Effekt.
Kommunledningskontoret kommentar till revisionsrapportens rekommendation:
Överförmyndarnämnden har både i sin flerårsstrategin för 2017 och för 2018 en väsentlighetoch riskanalys som bilaga. Den rapporteras till kommunstyrelsen i samband med att
flerårsstrategin skickas in. Överförmyndarnämnden har som tidigare påpekats ingen egen
förvaltning, det finns därmed ingen förvaltning att ta fram åtaganden till. Nämndens storlek
samt att nämnden hyr all personal gör att det blir irrelevant att ta fram åtaganden till alla
uppdrag som riktar sig till samtliga nämnder i kommunens flerårsstrategi. Det gör även att de
åtaganden som nämnden åtar sig blir breda och till viss del svåra att regelbundet ge en tydlig
prognos för.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Internkontrollplanen för år 2017 innehöll endast punkter som skulle/kunde mätas i slutet av
året. De följdes inte upp i varken vår- eller delbokslut då en sådan mätning inte hade gett
något värde.
Överförmyndarnämnden har tagit del av ekonomiuppföljning i samband med vår- och
delårsbokslut. Kommunledningskontoret ska fortsättningsvis tillse att nämnden ges en
ekonomisk uppföljning per sammanträde, som även ska rapporteras till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Holger Andersson (L) föreslår att Överförmyndarnämnden uppmanar kommunrevisionen att
beakta de strukturella skillnaderna mellan Överförmyndarnämnden och övriga nämnder.
Proposition
Ordföranden frågar om kommunledningskontorets förslag tillsammans med Holger
Anderssons (L) tilläggsförslag antas och finner att så sker.
Beslut
1. Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse den 6 september 2018 antas
som överförmyndarnämndens eget yttrande.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra ovanstående åtgärder.
3. Överförmyndarnämnden uppmanar kommunrevisionen att beakta de strukturella
skillnaderna mellan Överförmyndarnämnden och övriga nämnder.
Expedieras till
Kommunens revisorer
EY

Paragrafen är justerad
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§ 13 2018.016 ÖN

Delårsbokslut för överförmyndarnämnden 2018
Ärendebeskrivning
Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska kommunfullmäktige följa upp ekonomi, verksamhet
och personal vid tre tillfällen per år. Den 31 augusti var brytpunkten för årets andra prognos,
delårsbokslutet. Överförmyndarnämnden har då att följa upp hur arbetet med de åtaganden
som antagits i samband med Flerårsstrategi 2018-2020 fortlöper, samt ge prognos för hur
årets förväntas bli avseende de sista fyra månaderna. Delårsrapporten för
överförmyndarnämnden behandlar endast ekonomi och verksamhet eftersom nämnden inte
har någon anställd personal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 september lämnat följande yttrande:
Överförmyndarnämnden uppvisar ett överskott om 483 tkr per den 31 augusti 2018, vilket är
en förbättring med 1 mnkr jämfört med samma tidpunkt föregående år. Prognosen för helåret
är ett överskott om 499 tkr och grundar sig främst på att kostnaderna för inhyrd personal
samt arvodering av uppdragstagare och nämndsledamöter är lägre än beräknat.
Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppdrag är att bedriva verksamhet enligt vad som
framställs i lag och annan föreskrift, detta uppdrag uppfylls. Verksamheten är dessvärre inte i
fas enligt uppställda mål, främst en effekt av tidigare sjukskrivningar. I samband med att
bemanningen periodvis varit lägre har andelen ansökningar och anmälningar om behov av
god man ökat, vilket har ökat arbetsbelastningen för handläggarna.
Överförmyndarnämnden har för avsikt att uppgradera verksamhetssystemet och därmed
öppna upp för effektiviseringar genom digitalisering.
Överförmyndarnämnden står inför en stor utmaning i att möta den ramminskning som enligt
flerårsstrategi 2018-2020 ligger i plan för 2020. Om ramminskningen på 20 % av nämndens
totala budget genomförs kommer verksamheten att behöva genomföra omfattande
förändringar eftersom det skulle innebära en halvering av antalet handläggartjänster.
Överförmyndarnämnden och dess verksamhet kommer då möta problem med att bibehålla
rättssäkerheten i handläggningen, och kommuninvånare riskerar att råka ut för rättsförluster.
Överförmyndarnämnden kommer även att få svårigheter att utföra sitt lagstadgade uppdrag,
nämligen att skydda underåriga och vuxna, som helt eller delvis saknar beslutskompetens,
från rättsförluster. Det görs bland annat genom att rekrytera och utöva tillsyn över gode män
och förvaltare, samt att bevaka underårigas rätt genom tillsyn av förmyndare.
Beslut
Delårsbokslut för överförmyndarnämnden 2018 godkänns.
Expedieras till
KS, KLK-ekonomi, KLK-HR

Paragrafen är justerad
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§ 14

Information och överläggning
A/ Utvärdering av Överförmyndanämndens arbete mandatperiod 2014-2018
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