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Revidering av verksamhetsplan 2022, endast 
kansli, Gemensamma överförmyndarnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkansliet har reviderat och upprättat nytt förslag till 

verksamhetsplan med driftsredovisning endast avseende kansli för 

Gemensamma överförmyndarnämnden för 2022 på begäran av 

kommunstyrelsen Krokoms kommun. Revideringen avser borttag av uppdrag 

formulerade av kommunfullmäktige i Östersunds kommun samt generell 

anpassning av verksamhetsplan för att vara mer verksamhetsspecifik samt 

kommunneutral. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 Gemensamma överförmyndarnämnden föreslår att kommunfullmäktige i 

Åre och Krokom fastställer reviderad verksamhetsplan med 

driftsredovisning endast avseende kansli för gemensamma 

överförmyndarnämnden 2022. 

Underlag för beslut 

 Överförmyndarkansliets förslag till beslut 2021-12-01 

 Reviderad verksamhetsplan för gemensamma överförmyndarnämnden 

med driftsredovisning endast avseende kansli 2022. 

Beslutet skickas till  

 Åre kommun 

 Krokoms kommun 

 Kommunkansliet Östersunds kommun 

 Andrea Bucknor 

 Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen 
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1 Nämndens ansvarsområde 

  

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode 
män och förvaltare samt kontrollera att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 
Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga (barn 
under 18 år), samt de som på grund av sjukdom eller annan orsak har en god man eller förvaltare förordnad för 
sig. 
 
Överförmyndaren ska utöva tillsyn över ställföreträdarens hela uppdrag, och säkerställa att ställföreträdaren får 
tillgång till den utbildning som fordras för att kunna fullfölja uppdraget. 
Överförmyndaren har därtill också ansvar för att rekrytera lämpliga ställföreträdare. 

 

2 Nämndsordförande har ordet 

Den fortsatta pandemin har hindrat planerade fysiska utbildningar både internt och externt 
men de har dock kunnat genomföras digitalt under 2021. Likaså har myndighetsutövningen 
fungerat klanderfritt tack vare våra digitala lösningar. 

Det digitala arbetssättet skall vi fortsätta att utveckla under 2022. Fler e-tjänster skall tillskapas 
för att underlätta för våra ställföreträdare, likväl som de skall effektivisera vår tillsyn av des-
amma. Ett hinder i den fortsatta effektiviseringen är dock avsaknaden av e-arkiv och en 
kommungemensam inläsningscentral. 

Under 2022 skall vi utröna möjligheterna att tillskapa en kommunal förvaltarenhet i Jämtland 
som kan överta de ställföreträdarskap som idag inköps från privat bolag i Västerås. 

Nils Hultin, Ordförande Gemensamma överförmyndarnämnden 
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3 Nämndens uppdrag till kansliet 

Uppdrag. Förtydligande av uppdrag Notering uppdrag 

 Upprätta nytt arbets-
sätt avseende rekryte-
ring av ställföreträdare. 

Enheten är i startblocken att introdu-
cera ett nytt rekryteringsverktyg. Uti-
från dess tekniska möjligheter ska ett 
nytt arbetssätt upprättas för att bättre 
tillvarata anmälan om intresse för upp-
draget samt bättre kunna matcha upp-
drag mot, för uppdraget, lämplig ställ-
företrädare. 

 

 Fastställa rutin för till-
syn samt genomföra 
riktade tillsynsinsatser. 

Fastställa rutinen samt implementera 
insatsen under avsedd period under 
verksamhetsåret (september- decem-
ber) 

 

 Upprätta rutin för 
handläggning av ärende 
som innefattar medbor-
gare, huvudmän samt 
ställföreträdare, med 
skyddade personuppgif-
ter. 

En rutin för särskild hantering av med-
borgare med skyddade personuppgif-
ter ska upprättas då handläggningen 
ska utföras rättssäkert men utan risk 
att den enskildes skyddade uppgifter 
röjs. 

 

 Öka kompetensen hos 
boenden gällande ställ-
företrädarens uppdrag. 

Implementera det arbetssätt som fram-
tagits under föregående år. 
Informera 10 boenden inom LSS och 
SÄBO enligt den rutin som pilot testas 
under 2021. 

 

 

4 Nyckeltal 

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal: 

Ty
p 

Politiska nyckeltal 

 Ensamkommande barn som har god man, antal/1000 invånare 

 Invånare som har förvaltare, antal/1000 invånare. 

 Invånare som har god man, antal/1000 invånare. 

 Invånare som har ställföreträdarskap, antal/1000 invånare. 

 Antal aktiva akter per årsanställd 

 Antal ställföreträdarskap per ställföreträdare 

 Andel externa ställföreträdare 

 Huvudmännens totala kapital som överförmyndaren har tillsynsan-
svar för 

 Andel granskade och arvoderade årsräkningar per sista september 

 Andel inkomna godkända årsräkningar per sista februari som är ar-
voderade sista juni 

 Andel årsräkningar inkomna per sista februari som är granskade 
sista juni 

 Andel inkomna granskningsbara årsräkningar per sista februari 
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5 Ekonomi 

5.1 Driftsredovisning 

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal) 
Utfall 
2020 

Bud-
get 

2021 

Bud-
get 

2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Taxor och avgifter      

Externa bostads- och lokalhyror      

Statsbidrag      

Övriga externa intäkter  2,9 3,1   

Interna hyresintäkter      

Övriga interna intäkter      

Kommunbidrag  6,9 7,2   

SUMMA INTÄKTER  9,8 10,3   

Personalkostnader  5,2 5,2   

- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner  0 0   

Personalomkostnader (PO-pålägg)  2,1 2,1   

Varor   0,1   

Köp av verksamhet      

Övriga kostnader  1,0 1,1   

Lämnade bidrag      

Hyror, externt      

Hyror, internt  0,8 0,9   

Avskrivningar   0,1   

Internränta      

Interna köp exklusive hyror  0,7 0,8   

SUMMA KOSTNADER  9,8   10,3   

RESULTAT  0,0 0,0   

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar 

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal) 
Bud-

get 
2022 

  

SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR  
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Tjänsteskrivelse - Revidering av vitesbelopp 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har under en längre tid haft ett fast vitesbelopp om 

4000 kr samt ett förhöjt vitesbelopp om 8000 kr. Vitet avser de skyldigheter en 

god man, förvaltare och förmyndare skall fullgöra enligt 16 kap. 13 § 

föräldrabalken.  

Vitet är förvaltningens verktyg för att den enskilde skall följa myndighetens 

beslut. Nivån för detta har varit oförändrad under en längre period, vitet bör 

därför revideras till ett högre belopp.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Det fasta vitesbeloppet fastställs till 6000 kr, det förhöjda vitesbeloppet fastställs till 

10.000 kr. 

 

Alternativ 2: 

Det fasta vitesbeloppet fastställs till 8000 kr, det förhöjda vitesbeloppet fastställs till 

10.000 kr. 

Underlag för beslut 

 Tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Beslutet skickas till  

 Överförmyndarens kansli 

Bakgrund 

Enligt 16 kap. 13 § föräldrabalken (16:13 § FB) får överförmyndaren vid 

vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att fullgöra sina 

skyldigheter. Begreppet skyldigheter avser bland annat, årsräkning, 

sluträkning och förteckning.  
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Rätten till att förelägga om vite bör ses som ett verktyg för att den 

enskilde skall följa myndighetens beslut. Vitesföreläggande är en 

ingripande åtgärd och skall beslutas på goda grunder. Ett 

vitesföreläggande är dock det enda påtryckningsverktyget 

överförmyndarnämnden har att tillgå för att se till att en ställföreträdare 

fullgör sina skyldigheter.  

 

I dagsläget har överförmyndarnämnden beslutat om ett vitesbelopp om 

4000 kr. Om ställföreträdare inte fullgör sin skyldighet enligt 16:13 § FB 

trots första vitet, finns möjlighet att hos rätten ansöka om ett förhöjt vite 

om 8000 kr.   

 

De senaste åren har visat att antalet personer som varit aktuell för 

vitesföreläggande har sjunkit. Trots en viss nedgång är en del 

ställföreträdare återkommande varje år. Vissa ställföreträdare har bakåt i 

tiden varit föremål för utdömande av vite i rätten upprepade gångar.  

 

Vi har i dagsläget ställföreträdare, få, men som hellre betalar ett vite än att 

fullgöra sina skyldigheter inom en utsatt tid. 

Överförmyndarnämndens enda påtryckningsverktyg är sannolikt inte 

tillräckligt avskräckande för att en del ställföreträdare skall fullgöra sina 

skyldigheter. 

Fler ställföreträdare bör bli tillrättavisade och känna större skyldighet vid 

ett högre belopp i vitesföreläggandet och därmed fullgöra sina 

skyldigheter i tid.  
 

Gällande lagstiftning 

16 kap. 13 § Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man 

eller förvaltare att fullgöra sina skyldigheter enligt 3 § andra stycket eller 8 § 

tredje stycket i detta kapitel eller enligt 12 kap. 13 §, 13 kap. 3, 14, 15 eller 18 

21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 16, 18 eller 21 23 § eller 15 kap.3 eller 8 §. Innan 

vitesföreläggande beslutas, skall överförmyndaren skriftligen erinra 

ställföreträdaren om den skyldighet och de bestämmelser som finns och ge 

ställföreträdaren skälig tid att lämna en angiven handling eller rätta sig efter ett 

beslut. 

Frågor om utdömande av vite prövas av tingsrätt. I fråga om föreläggande och 

utdömande av vite gäller i övrigt lagen (1985:206) om viten. 

I anslutning till att vite döms ut får rätten förelägga nytt vite. Lag (1994:1433). 

https://lagen.nu/1949:381#K16P3S2
https://lagen.nu/1949:381#K16P8S3
https://lagen.nu/1949:381#K16P8S3
https://lagen.nu/1949:381#K12P13
https://lagen.nu/1949:381#K13
https://lagen.nu/1949:381#K16P21
https://lagen.nu/1949:381#K14
https://lagen.nu/1949:381#K16P23
https://lagen.nu/1949:381#K15
https://lagen.nu/1949:381#K15P3
https://lagen.nu/1949:381#K15P8
https://lagen.nu/1985:206
https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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