Godkänd av överförmyndarnämnden den 8 maj 2018, § 6.

Vårbokslut, 2018
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Överförmyndarnämndens huvuduppdrag framgår i överförmyndarnämndens reglemente,
beslutad av kommunfullmäktige. I reglementet framgår att överförmyndarnämnden handhar
och beslutar i ärenden som enligt lag eller annan författning ankommer på
överförmyndarnämnd, med den begränsning som anges i 5 kap 1 § kommunallagen
(2017:725). Överförmyndarnämnden handhar de uppgifter i övrigt avseende
överförmyndarväsendet som är hänförliga till förvaltning och verkställighet.
Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller annan
författning samt bestämmelser i reglementet.
I varje kommun måste det, enlig lag, finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden eller överförmyndaren är en kommunal
tillsynsmyndighet. Överförmyndarens uppgift är 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.
Vad avser det huvudsakliga uppdraget fortlöper verksamheten enligt plan.
Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med vad som framställs i lag och
annan föreskrift.
En faktor som har påverkat arbetsbelastningen under årets första månader är att det dels
skett en minskning i antalet handläggare, som en följd av minskade intäkter från
Migrationsverket, men också till följd av att en handläggare varit heltidssjukskriven under
början av året. Vidare är överförmyndarnämndens verksamhet under utredning för eventuell
samverkan med annan kommun, ett uppdrag som gavs till kommunledningskontoret i
samband med antagandet av handlingsplanen EFFEKT. Frågan om eventuell samverkan
med annan kommun har skapat oro i handläggargruppen och påverkar arbetsmiljön.
Det i flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun utpekade uppdraget att arbeta med
demokratifrågor, faller utanför överförmyndarnämndens uppgifter som tillsynsmyndighet.

Åtaganden
Överförmyndarnämnden har två åtaganden antagna i flerårsstrategi 2018-2020.
•

Överförmyndarnämnden åtar sig att bevaka ny lagstiftning och riktlinjer vad gäller
ersättningssystem för ensamkommande barn för att kunna få så hög täckningsgrad
som möjligt för kostnader för arvode

•

Överförmyndarnämnden åtar sig att sätta upp en struktur för rekrytering och kontroll
av ställföreträdare för att få lämpliga och kunniga ställföreträdare i rätt tid

Arbetet med åtagandena har ej påbörjats men bedöms genomföras under 2018.

Uppdrag
I beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun har kommunfullmäktige inte pekat
ut något riktat uppdrag till överförmyndarnämnden, således berörs överförmyndarnämnden
endast av de uppdrag som riktas till samtliga nämnder. Följande uppdrag är aktuella för
överförmyndarnämnden
•

Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska
genom smartare och effektivare arbetssätt för nya lösningar inom teknik ska
prioriteras

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och
teknik där medel ur Innovationsfonden ska användas

De två uppdrag som ej bedöms genomföras under året är på grund av den förevarande
utredningen om interkommunal samverkan.

Intern kontroll
Kontrollmoment:
Att antal ärenden gällande godmanskap ensamkommande barn ökar/inte ökar
Kontrollmomentet kommer vara genomför innan året är slut.

Omedelbar åtgärd
Inga risker bedömdes kräva omedelbar åtgärd.
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Kommunbidrag

Årets resultat

Överförmyndarnämnden uppvisar ett positivt resultat om 381 tkr, vilket beror på att
merparten av de arvoden som ska betalas ut till gode män och förvaltare under året ännu
inte utbetalats. Med anledning av detta prognostiseras en 0-prognos på helåret.

Investeringar
Överförmyndarnämnden har inga investeringar
Personal
Överförmyndarnämnden har ingen anställd personal, handläggartjänster och administrativt
stöd köps av kommunledningskontoret.

Sammanfattande analys vårbokslut
Överförmyndarnämndens ekonomiska läge ser vid tidpunkten för vårbokslut försiktigt positivt
ut. Dock kvarstår årets största utgiftspost i form av arvoden till gode män och förvaltare att
utbetala, först därefter kan en säkrare prognos ställas.
För verksamheten är den största utmaningen att ta fram en utredning om interkommunal
samverkan, varefter beslut i frågan skall fattas av kommunstyrelsen, samtidigt som
handläggningen ej får bli lidande.

