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§ 1 Dnr 2018/5 

Verksamhetsberättelse 2017 för överförmyndar-

nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Verksamhetsberättelsen med rapport för interkontroll godkänns och 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Överförmyndarnämnden beslutade om sin verksamhetsplan för 2017 i 

oktober 2016. Verksamhetsplanen är en del av kommunens budgetprocess 

och utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 

2016. 

Nämnden har utifrån fullmäktiges kommunövergripande mål beslutat om 

fyra egna mål för verksamhetsåret.  

- Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sitt uppdrag utifrån deras 

förordnande 

- Granskningen av årsräkningarna ska vara effektiva 

- Tillgängligheten ska vara god 

- Nämnden ska hålla sin budget 

För det övergripande målet attraktiv arbetsgivare har nämnden beslutat att 

följa kommunstyrelsens mål eftersom nämndens verksamhet är organiserad 

inom kommunstyrelsen. Nämnden följer kommunstyrelsens resultat. 

I verksamhetsberättelsen framgår att målen nås för två av nämndens egna 

mål.  

Intern kontroll 

Den interna kontrollen ska vara en del i det systematiska förbättringsarbetet. 

I överförmyndarnämndens verksamhetsplan för 2017 beslutades att en intern 
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kontroll skulle genomföras. Om inte årsräkningarna granskas optimalt finns 

risk för att huvudmannen lider ekonomisk eller rättslig skada.  

Inför årets granskning har verksamheten tagit fram rutiner, arvodesriktlinje 

och checklistor både för granskning och för arvodering. Efter kontrollen har 

åtgärder föreslagits. En blankett har reviderats eftersom den uppfattades som 

otydlig av ställföreträdarna och rutinen för granskning med korrigering och 

anmärkning behöver ses över för att samsyn inom överförmyndarverksam-

heten ska uppnås.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Måluppfyllelse 

Verksamhetsberättelsen är nämndens återrapportering på hur nämnden 

uppnått de mål som beslutades om i verksamhetsplanen. 

Målstyrning är ett sätt som kommunfullmäktige använder sig av för att styra 

den kommunala verksamheten. Enligt kommunallagen ska det för 

verksamheten anges mål som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig 

för att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  

Samråd 

Inga samråd har skett. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse överförmyndarnämnden 2017. 

Rapport internkontroll 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna  
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§ 2 Dnr 2018/6 

 

Riktlinje arvode gode män för ensamkommande barn 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

1. Upphäva riktlinje för arvode till god man för ensamkommande barn 

beslutad 2017-03-29, § 10 

2. Anta ny riktlinje för arvode till god man för ensamkommande barn, 

att gälla från och med 2018-01-01  

Ärendet 

Överförmyndarnämnden beslutade 2017-12-13, § 43, om att en översyn av 

gällande arvodesriktlinje skulle göras utifrån synpunkter som lämnats in av 

en god man. 

Det blir inte någon förändring i arvodets storlek, däremot tas det extra 

arvodet, ”startarvodet” á 1000 kronor i månaden bort och ersätts med att 

utbetalas i klump med 4000 kronor den månad som asylutredningen för 

barnet påbörjas. Utöver detta har man som god man även möjlighet att 

ansöka om extra arvode i form av timarvode á 200 kronor i timmen med max 

2000 kronor i månaden. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet i sig föranleder inga ökade eller minskade kostander. 

Måluppfyllelse 

Beslutet kan styra mot fullmäktiges mål ”Nöjda medborgare och kunder”.  

Samråd 

Inga samråd har skett.  

Beslutsunderlag 

Arvode till god man för ensamkommande barn 
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Beslutet skickas till 

God man för ensamkommande barn 
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§ 3  

Medlemsavgift föreningen Sveriges överförmyndare 

(FSÖ) 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Medlemsavgift om 500 kronor per person betalas för nämndens ordförande 

och för en handläggare. 

Ärendet 

Medlemsavgift till föreningen FSÖ ska betalas årligen innan mars månads 

utgång. 

Beslutsunderlag 

Medlemsbrev från FSÖ. 
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§ 4 Akt nr 1218 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

enligt 13 kap 8 § föräldrabalken 

§ 4 i nämndens protokoll 2018-02-21 sidan 8 omfattas av sekretess. 

 


