
Verksamhetsberättelse 
Ansvar 210 

Tjänstetitel budgetansvarig 
Kanslichef/Förvaltningschef 

Beskrivning av det ekonomiska ansvarsområdet 
 
Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 
Överförmyndarverksamhet 3,0 årsarbetare 
Överförmyndarverksamhet, 1,0 årsarbetare, ensamkommande barn och unga 
Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 
 
 

1. Vilka väsentliga händelser under året har påverkat kommunens 
invånare/brukare? (Både positiva och negativa är intressant att ta del av) 

Denna verksamhetsberättelse avser Ljusnarsbergs kommun. 
 
All relevant dokumentation delges samtliga medlemskommuner och handlingar finns utlagda 
på Ljusnarsbergs kommuns webbplats 
 
Utbildning genomfördes för förtroendevalda i överförmyndarnämnden den 19 februari. 
 
Utbildningar för ställföreträdare, obligatoriskt för nya ställföreträdare och ställföreträdare 
med anmärkning av årsredovisning för år 2017, i upprättande av årsräkning genomfördes i 
samtliga medlemskommuner. 
 
Ekonomisk rapport avlämnas till överförmyndarnämnden vid varje sammanträde. 
 
Uppföljning av granskade och godkända årsräkningar avlämnas till överförmyndarnämnden i 
princip vid varje sammanträde. 
 
I samband med kravet på inlämnade av årsräkningar för år 2018, utökades handläggarnas 
närvaro i medlemskommunerna. 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har i protokoll daterat den 7 mars 2019 avskrivit anmälan från 
huvudman gentemot Bergslagens överförmyndarnämnd. 
 
I samband med sammanträdet den 19 februari 2019 i överförmyndarnämnden, 
genomfördes en utbildning för ledamöter och ersättare.  
 
Verksamhetsberättelse för 2018 antogs av överförmyndarnämnden vid sammanträde den  
13 mars. 

 



Ett större antal utbildningar för verksamhetspersonal inom äldreomsorgen, psykiatrin och 
sjukvården har genomförts. 
 
Överförmyndarhandläggarna och kanslichef var på länsträff med Föreningen Sveriges 
överförmyndare den 4 april 2019. Vid detta tillfälle besöktes föreningen av Nordea och 
Swedbank som informera om sitt arbete vad gäller ställföreträdare och huvudmän. 
 
Handläggare Julia Mattsson är länsombud för Föreningen Sveriges överförmyndare. 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde sitt årliga tillsynsbesök den 9 april. Länsstyrelsen 
inkom med protokoll daterat den 3 maj och hade inget att anmärka och avslutade därmed 
tillsynen. 
 
Ordförande Gert Stark och kanslichef Anders Andersson deltog vid Nora kommuns 
kommunstyrelses sammanträde den 3 april 2019 och som en del i deras uppsiktsplikt 
informerade om överförmyndarnämndens verksamhet det senaste året. 
 
Vid överförmyndarnämndens sammanträde den 13 mars redovisades en uppföljning av antal 
uppdrag för ställföreträdare. Uppföljningen finns på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. 
 
Överförmyndarförvaltningen lämnade in statistik per den 31 december 2018 till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, som är den länsstyrelse som har tillsynsansvar över Bergslagens 
överförmyndarnämnd. Av denna framgick att antalet gode män är 294 och antalet förvaltare 
53. Huvudmännens tillgångar uppgick till knappt 190 miljoner kronor.  
 
Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, har skrivit en 
debattartikel i dagens Samhälles digitala tidning. I artikeln anges att det finns ett behov av 
översyn av lagstiftningen och reglerna rörande gode män och förvaltare bland annat då 
reglerna är av ålderdomlig karaktär.  
 
Uppföljning av utbetalda ersättningar till ställföreträdare, fördelat på utbetalt av kommunen 
respektive huvudmännen, redovisades vid överförmyndarnämndens sammanträde den  
17 april. 
 
Nyhetsblad till ställföreträdare sändes ut i april. 
 
Några händelser av negativ karaktär har inte noterats. 
 

2. Prognos för årets måluppfyllelse där det är möjligt att göra en sådan 
redan efter fyra månader (mål i budget och andra styrdokument från 
kommunfullmäktige). Här bör textinnehållet i så fall utvecklas; ej bara 
konstatera resultatet. Analys och trender är intressant att belysa. 

Samtliga mål i beslutad aktivitetsplan för 2019 beräknas uppnås. Det mål som betraktas vara 
svårast att uppnå är införande av e-tjänster. Efterfrågan från ställföreträdare om e-tjänster 
ökar samtidigt som det finns en kategori ställföreträdare vilken ej besitter högre kunskaper 



eller har intresse av den digitala hanteringen. Här måste således en avvägning göras av i 
vilket tempo digitaliseringen skall införas samt det faktum att under åtminstone en 
övergångstid måste erbjudas alternativ till digitaliseringen. 
 

3. Vilka åtgärder planeras för att förbättra måluppfyllelsen? 
En översyn av vilka digitaliseringssystem som finns på marknaden som finns samt vilka 
digitala tjänster som dessa innehåller har inletts. Därefter skall övervägas inköp av digitalt 
system och upprättas plan för dess implementering. 
 

4. a Kommentarer och förklaringar till ekonomiskt utfall: 
Intäkter både vad gäller ordinär överförmyndarverksamhet och överförmyndarverksamhet 
avseende ensamkommande barn och unga, har fakturerats och inkommit för sex månader, 
vilket skapar ett periodiskt överskott. 
 
Periodens kostnader understiger budget med 75 000 kronor. Dock kan förekomma en viss 
eftersläpning av kostnader avseende första tertialet. 
 
 

  
Årsbudget Årsprog Avv 

årsbud Utfall Budget 

   
  mot 

årsprog period period 

  Intäkter      
10360 Gem överförmynd.nämnd -32 -32 0 -16 -11 
13010 (Över-)Förmyndarverksamh -1 563 -1 563 0 -782 -522 

13012 
Överförmynd.vht 
ensamkomm -895 -895 0 -440 -298 

  SUMMA -2 490 -2 490 0 -1 238 -831 
        
  Kostnader      
10360 Gem överförmynd.nämnd 36 36 0 12 12 
13010 (Över-)Förmyndarverksamh 1 756 1 756 0 575 586 

13012 
Överförmynd.vht 
ensamkomm 895 895 0 236 300 

  SUMMA 2 687 2 687 0 823 898 
  RESULTAT 197 197 0 -415 67 

 

b Vilka åtgärder vidtas för att åtgärda negativt ekonomiskt resultat? (om 
prognos visar negativt resultat) 

Inget negativt ekonomiskt resultat prognostiseras. 
 
 



c Kommentarer och förklaringar till investeringsuppföljningen (om du 
har ekonomiskt ansvar för investeringar): 

Inga investeringar ännu gjorda 2019, övervägande görs av investeringar i teknisk utrustning 
som medför möjlighet till ökat antal digitala tjänster. 
 

5. Vilka väsentliga förändringar inom det ekonomiska ansvarsområdet är 
viktiga att känna till inför kommande budgetprocess? 

Investeringsbehov finns om verksamheten skall öka erbjudandet av digitala tjänster från den 
i dagsläget låga nivån. 
 

6. Övriga upplysningar som anses väsentliga att omnämna: 
Den inledda satsningen på att informera om ställföreträdares, överförmyndarnämndens och 
dess förvaltnings uppdrag och arbetsuppgifter måste fortsätta och om möjligt utvidgas. 
Överförmyndarverksamhetens innehåll är för den stora allmänheten, inklusive personal 
inom omsorgsverksamheter, okänd verksamhet.  
 
Regeringen har aviserat i en skrivelse (Skr 2017/18:128), som svar på rapport från 
Riksrevisionen (RiR 2017:33), en utredning som skall se över systemet rörande 
överförmyndarverksamhet som helhet. Nuvarande överförmyndarverksamhet bygger på 
gammal lagstiftning och samhällsutvecklingen har skapat ett behov av översyn, vilket 
påtalats av flera instanser, däribland utöver Riksrevisionen, Statskontoret och Sveriges 
Kommuner och Landsting.  
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