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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
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