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ÖVERFÖRMYNDARE  

Sammanfattning året som gått 

De stora flyktingströmmarna har inneburit betydande 
merarbete för enheten. Överförmyndaren är skyldig 
att utse god man till varje ensamkommande barn. God 
man kvarstår i sitt uppdrag tills barnet blir myndigt, 
då godmanskapet upphör, eller tills barnet får perma-
nent uppehållstillstånd. När barnet får permanent 
uppehållstillstånd ska socialnämnden utse en särskild 
vårdnadshavare för barnet, varefter godmanskapet 
upphör. Så länge som godmanskapet består har de 
ensamkommande barnen sina akter kvar hos över-
förmyndaren. Under 2014 hade enheten 24 ensam-
kommande barn. Den sista juli 2015 fanns 32 ensam-
kommande barn och den sista december 2015 fanns 
det 203 ensamkommande barn. 

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Överförmyndaren utövar tillsyn över förvaltarskap 
och godmanskap inom Sala kommun samt fullgör de 
övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger 
överförmyndaren. 

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom överförmyndarens förvaltningsområde, med rätt 
att på kommunens vägnar träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, om inte fullmäktige bestämt 
annat. 

Uppgifter enligt speciallagstiftning. 

Överförmyndaren är registeransvarig för de person-
register som överförmyndaren för i sin verksamhet 
och förfogar över. 

Överförmyndaren ansvarar vidare för information till 
allmänheten om den egna verksamheten,·regelrefor-
mering och regelförenkling inom det egna verksam-
hetsområdet. 

ORGANISATION 

Enheten består av två heltidsanställda handläggare. 
Överförmyndaren är beslutande myndighet. De flesta 
ärendena är delegerade till handläggarna. 

 Enheten handlägger ärenden om godmanskap, 
förvaltare och förmynderskap samt hanterar alla 
frågeställningar som uppkommer p g a detta.  
Alla årsräkningar granskas. 

Viktiga händelser året som gått 

 Stora flyktingströmmar och många ensam-
kommande barn. 

 Granskningen av årsräkningar blev klar i 
juni. 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Externa intäkter -302 -250 -1 065 815 

Interna intäkter - - - - 

Summa intäkter -302 -250 -1 065 815 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag - - - - 

Personalkostnader 2 207 2 324 2 827 -503 

Övriga kostnader 113 189 298 -109 

Interna kostnader 781 970 916 54 

Summa kostnader 3 101 3 483 4 041 -558 

Resultat 2 799 3 233 2 976 257 

Nettoresultatet avviker från budget med 257 tkr. 

Överskottet för externa intäkter orsakas av att den 
återsökta ersättningen från Migrationsverket för 
ensamkommande barn blev högre än budgeterat. 

Kostnaderna för ensamkommande barn har ökat 
kraftigt, vilket är orsaken till underskottet för  
personal. 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Överförmyndare 2 799 3 233 2 976 257 

Summa 2 799 3 233 2 976 257 

Kommentar se ovan. 

INVESTERINGAR 

Tkr 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Bokslut 

2015 
Budget-

avvikelse 

Inkomster - - - - 

Utgifter - - - - 

Summa - - - - 

Verksamheten har inga investeringar. 
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Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som 
skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån indikatorer som samtliga redovisas i bilagan 
Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt 

Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

  

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

 
 

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspek-

tivet. 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Överförmyndarverksamheten har som mål att 
höja kunskapsnivån hos ställföreträdarna 
både vad det gäller redovisning och i deras 
övriga uppdrag som de utför, för att på så sätt 
underlätta granskningen av årsräkningarna 
och kvalitetssäkra att ställföreträdarna utför 
de uppdrag de är ålagda till enligt lag. Från 
och med den 1 januari 2015 ansvarar över-
förmyndarverksamheten för att gode män och 
förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. 
För att uppnå detta ska överförmyndar-
verksamheten årligen inbjuda till informat-
ionsträffar med gode män, förvaltare och 
förmyndare angående årsredovisningen.  

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Arbetet med att utveckla hemsidan ska fort-
sätta för att man på ett enkelt sätt ska hitta 
kontaktinformation och baskunskaper om vad 
överförmyndarens och ställföreträdarnas 
uppdrag är.  

Genom utveckling av den information som 
ställföreträdarna får när de börjar sina upp-
drag och även löpande, ska ställföreträdarnas 
kompetens höjas. Vidare skall delegations-
ordningen årligen uppdateras i enlighet med 
gällande lagstiftning. 

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

  
 

 

KOMMENTAR: Enheten strävar efter att förenkla och förbättra de 

blanketter som används för årsräkningar och redovisningar så att 
arbetet för gode män och förvaltare underlättas.

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

  

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

  

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspek-

tivet.

Framtiden 

Enheten arbetar aktivt med att söka nye gode män till 
både huvudmän och ensamkommande barn. 

Kontinuerlig fortbildning av handläggare och över-
förmyndare  sker för att säkerställa en rättssäker 
ärendehantering. 

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Antal aktiva ärenden 359 342 659 

Redovisningsskyldiga ärenden 239 233 328 
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