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Sammanfattning 

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. 

Detta är en kommunal tillsynsmyndighet. Härryda, Mölndal och Kungsbacka har haft var sin 

överförmyndarnämnd och i Partille har det funnits en överförmyndare. De fyra kommunerna 

startade sitt samarbete den 1 oktober 2015 under namnet Överförmyndare i samverkan. 

Verksamheten var avtalsbaserad med Mölndal som värdkommun. Genom en större 

tjänstemannaorganisation har verksamheten fått bättre kontinuitet, minskad sårbarhet samt 

möjlighet till bredare kompetens. För att kunna bedriva en god, rättssäker och effektiv 

verksamhet antog respektive överförmyndare gemensamma styrdokument såsom 

delegeringsordning, dokumenthanteringsplan och arvodesriktlinjer.  

 

Den 1 januari 2019 instiftades en gemensam nämnd för de fyra kommunerna. Nämnden består 

av en ledamot och en ersättare från varje kommun. 

 

Från och med 1 februari 2019 samverkar Överförmyndare i samverkan även med Öckerö 

kommun. Samarbetet är avtalsbaserat och avser tillhandahållande av tjänstemannaorganisation. 

Öckerö ingår inte i den gemensamma nämnden. 

 

Samverkanskommunerna är kommuner som växer och utvecklas. Kommunerna står dock inför 

stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning samt ökade krav på ökad 

samhällsservice och samtidigt en begränsad ekonomi. Samtidigt ökar kraven på att kommunal 

service ska kunna erbjuda och kommunicera med tekniska möjligheter.  

 

Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs av 

omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska 

utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. 

 

Under 2021 kommer överförmyndaren att fortsätta arbeta för en ökad digitalisering och ett 

nytt fokusområde kommer vara att öka servicen i form av att använda mer klarspråk. 

 

Bakgrund och syfte 

Verksamhetsplanen är en styrande överenskommelse mellan överförmyndarnämnden och 

verksamhet med sikte på en långsiktig strategi och framtidsplanering. Den följs upp i 

verksamhetsberättelsen som ställs från verksamhet till överförmyndaren. Verksamhetsplanen 

syftar till att visa överförmyndarens övergripande direktiv kring styrning av verksamheten med 

fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. 
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Överförmyndarens uppdrag 

Den kommunala verksamheten bör utvecklas och präglas av framsynt planering och god 

hushållning samt resultera i en samhällsservice som stämmer väl med kommuninvånarnas 

behov. Överförmyndaren är en kommunal och obligatorisk tillsynsmyndighet. 

Överförmyndarens huvudsakliga uppdrag enligt reglementet är att vara en rättsvårdande 

myndighet i första instans. Överförmyndaren ska skydda underåriga och vuxna, som helt eller 

delvis saknar beslutskompetens, från rättsförluster. Genom arbetet bidrar överförmyndaren till 

att ge uppmärksamhet till invånare med komplexa behov, såsom till exempel ensamkommande 

barn och vuxna med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. 

 

Uppdraget innebär att överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare samt kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 

Överförmyndaren ska särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används till 

hans eller hennes nytta. Tillgångarna i övrigt ska vara placerade så att tillräcklig trygghet finns 

för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. Överförmyndaren ska också se till att 

förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och alltid handlar på det sätt som 

bäst gagnar den enskilde. I överförmyndarens ansvar ingår också att fastställa arvode och 

ersättning för utgifter som ställföreträdarna har rätt till. De lagar som reglerar 

överförmyndarverksamheten har karaktären av skyddslagstiftning. Verksamheten sträcker sig 

över samtliga av juridikens områden men styrs främst av föräldrabalken, lag om god man för 

ensamkommande barn och förmynderskapsförordningen samt olika lagar inom den ekonomiska 

familjerättens områden. Beslut överklagas hos tingsrätten. Länsstyrelsen granskar 

verksamheten årligen. Även JO utövar tillsyn över överförmyndarverksamheten. 

 

Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan också vara främjande genom 

informationsinsatser gentemot allmänhet och ställföreträdare. Information till berörda inom 

socialtjänsten och sjukvård bidrar också till att främja kvaliteten och rättssäkerheten i 

verksamheten. 

 

Överförmyndaren ska också ansvara för att gode män och förvaltare får den utbildning som 

behövs. Utbildningsinsatserna bör omfatta introduktion och påbyggnadsutbildning samt 

löpande information om ny lagstiftning. Det behöver dock inte vara överförmyndaren själv som 

håller i utbildningen utan det är tillräckligt att överförmyndaren hänvisar till utbildningar som 

andra håller.  
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Omvärldsperspektiv och förutsättningar 

Våra samverkanskommuner är kommuner som växer och utvecklas. Kommunerna står dock 

inför stora prövningar de kommande åren med en åldrande befolkning samt större krav på 

ökad samhällsservice och samtidigt en begränsad ekonomi.  

 

Omfattningen av och förutsättningarna för överförmyndarverksamheten styrs av 

omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den demografiska 

utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som söker sig till Sverige. 

 

Precis som de senaste åren är två av våra största utmaningar att ha kunniga och bra 

ställföreträdare, även till de uppdrag som bedöms som svårare, samt att fortsätta att 

digitaliseras. 

 

Information och utbildning 

Det är genom ställföreträdarna som huvudmännen får sina behov tillgodosedda. Det är 

viktigt att vi har bra tillgång på ställföreträdare och att de är kompetenta och får det stöd 

som behövs. Överförmyndaren kommer under 2021 att hålla minst två 

utbildningsinsatser för befintliga ställföreträdare, för att öka kunskapen kring 

redovisningar och kring andra delar i ställföreträdarskapet. Vi hoppas att vi under 2021 

kan hålla i en storträff för alla ställföreträdare som vill och på så vis nå ut med viktig 

information och vidareutbildning. Under 2020 satte covid-19 vissa käppar i hjulet kring 

detta och vi fick hitta alternativa lösningar genom godmansföreningarna (och detta fick 

har dessutom skjutits på till 2021 på grund av restriktioner kring möten). Vi hoppas att 

vi under 2021 kommer ha större möjligheter till en storträff samt redovisningsträffar som 

vi vill erbjuda digitalt. 

 

Utöver information och utbildning till ställföreträdarna är det viktigt att socialtjänsten i 

våra samverkanskommuner känner till vår verksamhet och socialtjänsten uppdrag i 

förhållande till överförmyndaren. Genom att träffa socialtjänsten regelbundet kan vi 

bidra till att öka förståelsen om godmansuppdraget och behovet av deras anmälningar 

när något behöver hjälp och deras klagomål när något inte fungerar i uppdraget. Genom 

en bra relation med socialtjänsten kan vi tillsammans fokusera på de vi är till för att 

hjälpa: huvudmännen. 

 

Ovan nämnda är formulerat nedan i mål 3. Utöver detta kommer överförmyndaren att 

fortsätta ha kontakt med kommunernas kontaktpersoner, kommundirektörer, med 

godmansföreningarnma, med studieförbund, med andra överförmyndare inom GR och i 

mån av tid med andra aktörer som bjuder in oss. 

 

Digitalisering 

Under hösten 2019 fick verksamheten i uppdrag från nämnden att skriva fram en 

digitaliseringsrapport som beskrivet hur vi idag arbetar med digitalisering och vilka 

utmaningar som finns för framtida digitalisering. Efter den rapporten gav nämnden 

verksamheten i uppdrag att skriva en tilläggsrapport, med fokus på digitala årsräkningar. 
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Att arbeta med digitalisering är något som ständigt pågår i verksamheten, men som går 

lite långsamt på grund av de många faktorer som man behöver ta hänsyn till. Det 

verksamhetssystem som verksamheten använder, Wärna Go, möjliggör att spara 

handlingar digitalt. Tyvärr har gallringsmöjligheter inte funnits i Wärna Go, varför man 

inte kunnat lägga in för mycket handlingar där bland annat på grund av GDPR. Under 

slutet av 2020 kommer Wärna Go att möjliggöra gallring och vi kan ta nya steg i att bevara 

handlingar digitalt och på så vis minska mängden pappershandlingar som bevaras i 

pappersform i arkivet. Det finns dock ingen koppling mellan t.ex. e-tjänsterna och 

verksamhetssystemet. Vidare kommer många handlingar in på papper idag. Detta gör att 

det kommer att krävas att vi manuellt diarieför handlingar som inkommer analogt och via 

e-tjänst, vilket är ett stort administrativt jobb. Alla handlingar kan därför ännu inte vara 

digitala, men vi hoppas att de flesta handlingar vi själva producerar kommer kunna vara 

digitala inom kort. 

 

Utöver att bevara handlingar digitalt kommer överförmyndaren under 2021 att påbörja 

arbetet med planeringen för införandet av system för digitala årsräkningar. Att införa 

detta kräver upphandling och planering samt tid för upplärning av såväl personal som 

ställföreträdare. Under 2022 ska nytt verksamhetssystem upphandlas och i samband 

med detta bör man kräva att verksamhetssystemet som upphandlas ska kunna erbjuda 

tjänsten att lämna in årsräkningar digitalt och att dessa ska kunna granskas digitalt. 

Under 2021 kommer upphandling av detta att påbörjas och planering och kravställning 

för ett sådant införande behöver göras noggrant och är tidskrävande.  

 

Genom LEAN-möten och veckovisa verksamhetsmöten arbetar vi med att ständigt 

förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att ha i åtanke att allt det digitaliseringsarbete 

som gjorts hittills och som görs idag görs av enhetens egna medarbetare och med de 

resurser som är avsatta för överförmynderiverksamheten. Inga extra resurser eller 

specialistkompetenser har tillsatts och huvuduppdraget får inte lida för mycket av den 

tid som läggs på digitaliseringsarbete.  

 

Det är ett stort arbete som behöver göras och fokus bör vara att göra det som går att 

göra och att följa med i utvecklingen framåt, men att inte hasta in i något som inte är 

beprövat eller förenligt med lag.  

 

Samarbete med Öckerö kommun 

Från och med 1 februari 2019 samverkar Överförmyndare i samverkan med Öckerö kommun 

efter förfrågan från dem. Samarbetet är avtalsbaserat och innebär tillhandahållande av 

tjänstemannaorganisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet för Öckerö 

kommuns räkning. Öckerö kommun har en egen överförmyndare och en egen ersättare. 

Beslutsfattandet är i största möjliga mån delegerat till överförmyndarhandläggare. När 

ansvaret togs över den 1 februari krävdes en större insats för genomgång av samtliga ärenden 

och en hel del rättelser och korrigeringar behövde göras. Hanteringen av Öckerös ärenden 

flyter nu på bra och det finns intresse från Öckerö att ingå i den gemensamma nämnden efter 
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nästa mandatperiod. Detta är en fråga som troligtvis kommer utredas under 2021. 

 

Strategier och satsningar 

Kommunernas medborgare ska uppleva att överförmyndarverksamhetens arbete präglas 

av saklighet och opartiskhet samt att rättssäkerheten upprätthålls. Kommunernas 

medborgare ska uppleva ett gott bemötande från verksamheten gentemot huvudmän, 

ställföreträdare och andra berörda parter. Överförmyndarverksamhetens kompetens ska 

upprätthållas samt utvecklas i förhållande till lagstiftning och kommunernas styrning. 

 

Överförmyndarens strategi för att på bästa sätt uppfylla de lagstadgade kraven och att 

uppnå överförmyndarens mål är bland annat att: 

 

● Ge löpande information och utbildning till ställföreträdare och myndigheter genom 

träffar och nyhetsbrev via e-post.  

● Ha en bra och uppdatera information på hemsidan.  

● Ha en hög svarsfrekvens under telefontiden 

● Fortsätta att utveckla e-tjänsterna för lättare och effektivare handläggning. 

● Samverka med andra kommuner inom Göteborgsregionen.  

● Fortsätta med enhetsmöten ungefär varje vecka för att löpande kunna följa upp 

verksamheten och styra mot målen. 

● Återuppta LEAN-möten cirka en gång per månad, för att kunna göra ständiga 

förbättringar av till exempel blanketter och informationsblad (vi har haft paus från 

LEAN-arbetet under delar av 2020 av detta pga covid-19). 

● Erbjuda redovisningsträffar för ställföreträdare. 

● Genom ett effektivt arbete ha en hög granskningstakt av årsräkningar och 

handläggning av ärenden samtidigt som en bra servicenivå upprätthålls. 

● Fortsatt arbete med digitalisering. 

● Lämna information till samtliga kommuners socialtjänst 

 

 

Ekonomi  

Ett samrådsunderlag till budget skickades ut till samverkanskommunerna i mars 2020.  

Därefter fastställdes budgeten för 2021 i juni 2020. Överförmyndare i samverkans 

budget för 2021 uppgår till totalt. 9 525 360 kronor (exkl. ersättningar och arvode till 

ställföreträdare). Kostnaderna för den gemensamma organisationen fördelas mellan 

samverkanskommunerna utifrån kommunernas avtal per den 31 december året före 

budgetens fastställande. För 2021 står Partille för 17 procent, Härryda för 16 %, 

Kungsbacka för 37 procent samt Mölndal för 30 procent av kostnaderna. 
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Kostnaderna för ersättningar till ställföreträdarna anges inte här. 

 

Överförmyndarens mål 

Överförmyndarnämndens övergripande mål är att skydda underåriga och vuxna som helt 

eller delvis saknar beslutskompetens från rättsförluster. Detta görs bland annat genom att 

rekrytera och utöva tillsyn över gode män och förvaltare som tillsätts för dem som av olika 

skäl behöver en ställföreträdare. En annan viktig uppgift är att bevaka underårigas rätt 

genom tillsyn av förmyndare. Myndighetsutövningen ska inte enbart utgöra tillsyn utan 

också vara främjande genom informationsinsatser gentemot allmänhet och 

ställföreträdare. Information till berörda inom socialtjänsten och sjukvård bidrar också 

till att främja kvaliteten och rättssäkerheten i verksamheten. 

 

För 2021 har överförmyndaren valt behålla något nämndmål från tidigare, men även att 

skapa några nya mål. Nämndmålen är vad verksamheten vill uppnå och indikatorerna gör 

målet mätbart. Målen är kopplade till det viktigaste i överförmyndarens uppdrag för att kunna 

säkerställa huvudmännens rättigheter: att granska ställföreträdare och att rekrytera lämpliga 

ställföreträdare. Det är av stor vikt att ha mål som är kopplade till det mest väsentliga i 

verksamhetens uppdrag, då det är där fokus på arbetet bör ligga.  

 

 

 
 

Tillsynen genom granskningen av årsräkningar ska vara effektiv, god och rättssäker. 
 

Indikator 

 
Titel 

 
Utfall 2020 

 
Nivå 2021 

  

Årsräkningar, andel påbörjade per den 

30 september 

100 % 100 %   

Mål 1 
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Årsräkningar, andel granskade per 

den 1 juni 

62 % 62 %   

 
Allmänheten, huvudmän och ställföreträdare ska kunna lita på att enskilda ärenden 

hanteras med god kompetens, likabehandling och med hög rättssäkerhet. Nämndens 

tillsyn över ställföreträdare ska utföras på ett tillfredsställande sätt. Granskning av 

årsräkningar och tillhörande redogörelse är ett viktigt sätt för att kontrollera att 

ställföreträdarna företräder den enskilde på bästa sätt. Samtidigt som dessa ska granskas 

nogsamt så är det angeläget att granskningen sker så snart det är möjligt efter att de 

kommit in till överförmyndaren, för att snabbt kunna upptäcka eventuella fel och brister. 

Att sätta indikatorn för högt kan dock ge en motsatt effekt och göra att effektiviteten 

överordnas noggrannheten och då även rättssäkerheten. Samma indikatorer som 

föregående år kvarstår därför, då verksamheten gör bedömningen att det är en så snabb 

handläggning som är möjligt för att samtidigt hinna vara så noggrann som det behövs. 

Verksamheten kommer i år även att höja kvalitén på granskningen genom att följa upp 

nya riskområden som identifierats i form av kontroller kring vem som har hand om 

bankkort samt vilka huvudmän som har personlig assistans och är arbetsgivare för de 

personliga assistenterna. 

 

Granskningsmålet följs upp veckovis och åtgärder i form av granskningsveckor, då vi i 

större grad fokuserar på granskningen, vidtas om målet inte ser ut att kunna nås.  

 

 

För en ökad upplevelse av god service ska den information som lämnas ut av Överförmyndare i 

samverkan vara förståelig.  

 

Indikator 

 
Titel 

 
Nivå 2021 

 
Nivå 2022 

  

Våra blanketter, mallar och 

informationsmaterial ska vara 

skrivna med klarspråk 

Samtliga 
Wärna-mallar 

skrivs om till 
klarspråk 

Samtliga 
blanketter och 
infoblad skrivs 

om till 
klarspråk 

  

 
Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Det 

handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står 

i texter som skrivs av myndigheterna. Då överförmyndarens verksamhet grundas på 

lagstiftning som är mycket gammal används ibland ålderdomliga och svåra ord. 

Genom att göra ett stort arbete och gå igenom de mallar, blanketter och 

informationsblad som vi använder i verksamheten och förenkla språket samt förklara 

vissa uttryck kan vår information uppfattas av fler och vi kan nå ut till fler människor 

med rätt information. Detta bör även i det längre loppet minska antalet kompletteringar 

och frågor som uppkommer. Under 2021 ska samtliga mallar i Wärna Go (de mallar 

som används i handläggning av ärenden) inventeras och skrivas om till klarspråk. 

Regeringens lista över ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk1 kan med 

 
1 https://www.regeringen.se/49b6b2/contentassets/7ea8845f72304d098640272782e5bc26/svarta-listan---ord-och-

Mål 2 

https://www.regeringen.se/49b6b2/contentassets/7ea8845f72304d098640272782e5bc26/svarta-listan---ord-och-fraser-som-kan-ersattas-i-forfattningssprak
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fördel användas. Under 2022 bör samma arbete göras med enhetens informationsblad 

och blanketter som ligger på hemsidan. 

 

 
 

Överförmyndaren ska bidra till att öka kunskapen om överförmyndaren och om ställföreträdares uppdrag. 

 
Indikator 

 
Titel 

 
Utfall 2020 

 
Nivå 2021 

  

Utbildningsinsatser för ställföreträdare 

ska hållas regelbundet 

1 tillfälle* 2 tillfällen   

Överförmyndaren ska årligen 

besöka socialtjänsten inom samtliga 

samverkanskommuner för att 

informera om sin verksamhet 

 100 %   

* Pga situationen med covid-19 blev ett av utbildningstillfällena framflyttat till 2021 samt förlagt hos godmansföreningarna 

då en storträff för samtliga ställföreträdare inte gick att genomföra pga restriktioner. Indikatorn för 2020 var 2 tillfällen. 

 

 

 

För att uppfylla föräldrabalkens krav på rättrådiga, erfarna och lämpliga ställföreträdare 

behöver ställföreträdarna erbjudas fortbildning. Vår förhoppning är att under 2021 

kunna erbjuda två typer av utbildningstillfällen till befintliga ställföreträdare. Ett av 

tillfällena kommer att fokusera på redovisningarna och ske i början av 2021, innan 

årsräkningarna ska lämnas in. Inför detta behöver vi troligtvis hitta ett nytt arbetssätt för 

utbildning av ställföreträdare och erbjuda digitala träffar, på grund av den rådande 

pandemin. 

 

Ett viktigt samarbete att underhålla är samarbetet med kommunernas olika socialtjänst. 

Genom att besöka samtliga kommuners socialtjänst årligen kan vi skapa en god kontakt 

och bidra till att de förstår deras ansvar i att anmäla behov av ställföreträdare och att 

lämna klagomål när något inte fungerar. Det är socialtjänsten som ofta har den nära 

kontakten med våra huvudmän, genom till exempel boendestödjare, hemtjänst, 

boendepersonal på äldreboende etcetera och det är viktigt att de känner till sitt ansvar 

enligt socialtjänstlagen och att de underrättar oss. Socialtjänsterna är uppbyggda på olika 

sätt i våra samverkanskommuner och vi är måna om att nå ut till så många som möjligt 

med vår information och att göra detta regelbundet, eftersom personal byts ut och 

information lätt glöms bort. 
 

 
 

Överförmyndaren ska arbeta för en ökad digitalisering. 

 

 
fraser-som-kan-ersattas-i-forfattningssprak  

Mål 3 

Mål 4 

https://www.regeringen.se/49b6b2/contentassets/7ea8845f72304d098640272782e5bc26/svarta-listan---ord-och-fraser-som-kan-ersattas-i-forfattningssprak
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Indikator 

 
Titel 

 
 

   

Överförmyndaren ska verka för 

digitala årsräkningar och planera för 

att kunna erbjuda detta. 

    

     

 

 

För att kunna erbjuda digitala årsräkningar behövs ett system köpas in. Under 2022 ska nytt 

verksamhetssystem upphandlas och i samband med detta bör man upphandla ett system kopplat 

till detta där ställföreträdaren kan lämna in årsräkningar digitalt. Att upphandla ett sådant system 

kräver en noggrann dokumentation kring kravspecifikation, planering av införande, arbete med 

riskminimering, upplärning med mera. Ska det bli en bra upphandling 2022 behöver detta stora 

arbete påbörjas redan under 2021. 
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Intern kontroll 

Överförmyndarnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde och ska planera och prioritera arbetet med utveckling av 

rutiner för att stärka den interna kontrollen. 

 

Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att överförmyndarnämnden upprätthåller 

en tillräcklig intern kontroll och att med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom 

kategorierna nedan uppnås: 

 

● Verksamhetsstyrning, den ska drivas ändamålsenligt mot fastställda mål i 

budget och verksamhetsplan 

● Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

● Efterlevnad av tillämpliga lagar, riktlinjer och andra styrdokument 

● Eliminera och upptäcka allvarliga fel och brister 

 

Åtgärder och uppföljning enligt intern kontroll 

En särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen bör tas varje år. Avrapportering 

av internkontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen. I enlighet med internkontroll-

planen rapporteras även resultatet av olika kontrollmoment till nämnden under året. 

 

Stickprovskontroller görs av överförmyndarnämndens ledamöter eller ersättare. 

 
Bilagor 

1. Internkontrollplan 2021 

2. Riskanalys 2021 

 


