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Verksamhetsplan 2021-Överförmyndarverksamheten 

210 Chef: Förvaltningschef, Bergslagens överförmyndarnämnd 

   

Ekonomi  
 

 
 

 

Verksamhet  
Gemensam överförmyndarnämnd 

Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarverksamhet, ensamkommande barn och unga 

Gemensam överförmyndarnämnd, 5 ledamöter och 5 ersättare 

Överförmyndarverksamhet 3,0 årsarbetare 

Förvaltningschef, 0,1 årsarbetare 

 

Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Hällefors, Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Nora kommuner med Ljusnarsbergs kommun som värdkommun. Nämnden 

startade den 1 januari 2011. Enligt föräldrabalken kapitel 19 §§ 1 och 2 skall varje kommun 

ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.  

 

För att få en ställföreträdare gäller att medicinskt rekvisit finns, Föräldrabalken kapitel 11 §§ 

4 och 7. Detta innebär att ställföreträdare får personer på grund av sjukdom, psykisk störning, 

försvagat hälsotillstånd och liknande förhållanden, exempelvis missbruk. Den person som har 

ställföreträdare går under beteckningen huvudman. De två vanligaste typerna av 

ställföreträdare är god man respektive förvaltare. Godmanskap är frivilligt och bygger på att 

huvudmannen samtycker, kan den inte samtycka skall detta styrkas genom läkarintyg. 

Förvaltarskap är normalt sett inte frivilligt och får inte anordnas om det räcker med 

godmanskap. Omprövning av förvaltarskap sker varje år. 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

belopp tkr

Summa intäkter -2 522 -2 490 -2 522

Personalkostnader 2 241 2 276 2 226

Övriga kostnader 440 411 477

Summa kostnader 2 681 2 687 2 703

NETTOKOSTNAD 159 197 181
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God man eller förvaltare skall hjälpa till inom ett, två eller tre av följande områden 

 

Förvalta egendom: Exempelvis betala räkningar, placera pengar i fonder, och fördela pengar 

till huvudmannen. 

 

Bevaka rätt: Exempelvis söka bidrag, skriva avtal, sälja hus och företräda huvudmannen vid 

arvskifte. 

 

Sörja för person: Exempelvis se till att huvudmannen har meningsfull fritid, att boendet är bra 

och se till att beviljad hjälp från samhället fungerar. 

 

Tingsrätten beslutar om uppdragets omfattning, efter att överförmyndar-förvaltningen har 

genomfört utredning och bedömning samt föreslagit ställföreträdare om det anses skall 

tillsättas. Innan ärende skickas till tingsrätten, gör överförmyndarförvaltningen en utredning 

om vad som är minsta ingripande åtgärd, möjligtvis kan behövs det inte ställföreträdare utan 

behovet kan tillfredsställas via exempelvis anhörigbehörighet, fullmakt, insatser via 

socialtjänsten etc. 

 

Utöver god man och förvaltare finns som ställföreträdare förmyndare. Detta är huvudsakligen 

ställföreträdare för barn och ungdomar under 18 år som äger förmögenhet över åtta 

prisbasbelopp eller tillgångarna står under särskild överförmyndarkontroll och det krävs 

överförmyndarnämndens samtycke till vissa placeringar. I majoriteten av dessa ärenden 

handlar det om barn och ungdomar som fått arv eller utbetalt från försäkring. 

 

Ställföreträdare erhåller årligen, efter årsräkning granskats och godkänts av överförmyndar-

förvaltningen, arvode och ersättning. Huvudregeln är enligt Föräldrabalken kapitel 12 § 16 är 

att huvudmannen betalar detta. Understiger bruttoinkomsten 2,65 prisbasbelopp eller brutto-

tillgångarna 2 prisbasbelopp är det kommunen som skall betala ställföreträdarens arvode och 

ersättning. Det kan förekomma särskilda omständigheter som gör att huvudmannen slipper 

betala ställföreträdarens arvode och ersättning. Överförmyndar-handläggarna fastslår 

ställföreträdarens arvode och ersättning utifrån uppdragets omfattning enligt en fastställd 

modell. I de fall kommunen skall betala ställföreträdarens arvode och ersättning, betalas det ut 

av respektive medlemskommun, det vill säga inte av Bergslagens överförmyndarnämnd. Den 

stora majoriteten av utbetalningar av ställföreträdares arvoden och ersättningar görs första 

halvåret. 

 

Verksamhetsmål/indikatorer  
90 procent av årsräkningarna skall vara granskade senast den 31 augusti respektive år. 

 

Samtliga ställföreträdare med anmärkning på årsräkningen för respektive år samt nya 

ställföreträdares årsräkningar skall djupgranskas. 

 

Andelen arvoden som finansieras av medlemskommunerna skall uppgå till rikssnittet  
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40 procent. 

 

Vitesförelägganden skall skickas ut senast två månader från sista datum för inkommande med 

årsräkning. 

 

Handläggningstiden skall vara tre månader från anmälan av behov av god man, förvaltare 

eller förmyndare inkommit, till dess ansökan eller avskrivning görs. 

 

Årlig kontroll vid belastningsregister, kreditupplysning samt förekomst hos individ- och 

familjeomsorger av ställföreträdare. 
 

Verksamhetsförändringar (kan ändras på grund av beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige)  
Under 2021 skall överförmyndarförvaltningen minska personalstaten med 1,0 årsarbetare. 

Överförmyndarförvaltningen skall övergå till datasystemet Wärna GO. 
 

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023  
Minskningen av personalstaten ökar överförvaltningens kostnadseffektivitet. 

Införandet av det nya datasystemet Wärna GO skall möjliggöra ett successivt erbjudande av 

digitala tjänster samt effektivisera handläggningen inom förvaltningen. 

  

Hållbar kommun  
Genom att erbjuda digitala tjänster skall förbrukningen av papper minskas.  

  

 

 

 


