Överförmyndarnämnden är en myndighet med uppgift enligt lag att utöva tillsyn över förmyndares, gode
mäns och förvaltares verksamheter. Nämnden ska även utreda behov av godmanskap och förvaltarskap,
rekrytera lämpliga frivilliga personer till uppdraget samt se till att de gode männen och förvaltarna får den
utbildning de behöver för sina uppdrag.
Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas
arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare. Det administrativa ansvaret för
överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation ligger på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige har inte tilldelat överförmyndarnämnden något specifikt kommunfullmäktigemål
eller uppdrag. En del av kommunfullmäktigemålen är riktade till samtliga nämnder och
överförmyndarnämnden har i nämndsbudget för 2020 formulerat nio indikatorer till
kommunfullmäktigemålet: Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god
och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen.
Verksamheten
Det önskade utfallet för indikatorn om rekrytering av nya ställföreträdare har uppnåtts, men bland annat
på grund av pandemin har färre av de befintliga ställföreträdarna velat åta sig fler uppdrag.
Förvaltarenheten vid funktionsstödsförvaltningen har bidragit genom att anställa två ställföreträdare under
perioden maj till december 2020. Granskning av ställföreträdarnas redovisningar har tagit längre tid än
planerat, men fler fördjupade granskningar har genomförts än under föregående år.
Under hösten 2020 har frågor om nämndens styrning och verksamhet granskats och ifrågasatts, bland
annat i media. Under 2019 och 2020 har enheten haft stort fokus på att höja kvaliteten i handläggningen
och följsamhet till rutiner och detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta.
Ekonomi
Överförmyndarnämndens största kostnad utgörs av arvoden för ställföreträdare och gode män.
Kommunbidraget 2020 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgick till 31 095 tkr efter justering
med -300 tkr genom kommunfullmäktiges beslut i juli. Nämndens nettokostnad uppgick till 26 125 tkr
vilket innebär ett överskott med 4 970 tkr. Överskottet ligger i samma storleksordning som 2019.
Överskottet beror främst på lägre arvoden till gode män och förvaltare än budgeterat samt lägre
omkostnader på grund av pandemin. Kostnadsersättningarna är lägre på grund av att färre fysiska besök
hos huvudmännen och med olika myndigheter har kunnat genomföras. Kostnaden för den i september
2019 inrättade förvaltarenheten har inte haft högre kostnader än budgeterat trots en utökning med två
tjänster.

Under året har 158 nya ställföreträdare rekryterats och godkänts, vilket är fler än det önskade utfall som
nämnden satte för året. De marknadsföringsinsatser som genomfördes i början av året bedöms ha bidragit
till det förbättrade resultatet.
Nämndens verksamhet har påverkats av pågående pandemi bland annat genom att de frivilliga
ställföreträdarna har tagit på sig färre nya uppdrag. Funktionsstödsförvaltningen har bidragit till att
motverka konsekvenserna för huvudmännen genom att anställa två extra ställföreträdare på
förvaltarenheten för tiden maj till december 2020.
I syfte att underlätta för aktörer att lämna kompletta anmälningar om behov av godmanskap och
förvaltarskap har en e-tjänst satts i drift under 2020. Arbetet med att förbättra och nå ut med information
om e-tjänsten kommer att fortsätta under 2021.
Under hösten 2020 har frågor om nämndens styrning och verksamhet granskats och ifrågasatts, bland
annat i media. Metoden för att mäta handläggningstiderna är en fråga som har granskats och ifrågasatts
under året. Nämnden bedömer att tidigare indikatorer och mätmetoder vad gäller handläggningstider för
ansökningar och anmälningar, samt handläggningstid för bytesärenden, har varit vilseledande och på andra
sätt bristfällig. Mot bakgrund av det kommer nämnden inte följa upp indikatorn med den mätmetod som
tidigare har använts.
Granskningen av ställföreträdarnas redovisningar (årsräkningar och redogörelser) har tagit längre tid än
planerat och nämndens önskade utfall har inte uppnåtts. Det får bland annat som konsekvens att
ställföreträdarna får vänta längre på sina arvoden och ersättningar, då beslut om arvode kan tas först när
årsräkningen är färdiggranskad. I januari 2020 infördes en ny rutin som innebär att en större andel av
redovisningarna granskas fördjupat. Under året gjorde nämndens verksamhet 347 fördjupade
granskningar, jämfört med 36 granskningar under 2019.
Enheten för överförmyndarärenden har haft en hög personalomsättning under året. Enheten har därför
gjort prioriteringar som har påverkat möjligheten att uppnå nämndens målsättningar och bidra till
måluppfyllelse av kommunfullmäktigemålet.

Överförmyndarnämndens grunduppdrag regleras framför allt i föräldrabalken och det lagstadgade
uppdrag som nämnden har omfattar:
- att utöva tillsyn över gode män, förvaltares och förmyndares uppdrag och i vissa fall besluta om
medgivande till deras förvaltningsåtgärder samt besluta om byte av god man eller förvaltare,
- att utreda behov av godmanskap och förvaltarskap och ansöka hos tingsrätten om anordnande av
godmanskap och förvaltarskap,
- att rekrytera ställföreträdare till uppdrag som god man och förvaltare inklusive att bedöma deras
lämplighet och
- att erbjuda ställföreträdarna den utbildning och fortbildning de behöver.
Grunduppdraget ryms inom ramen för de indikatorer som ha formulerats till KF-målet. Nämnden har
identifierat två väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens planering och
konsekvenserna sammanfattas i tabellerna nedan.

Kommunfullmäktige har inte tilldelat överförmyndarnämnden något specifikt kommunfullmäktigemål.
Däremot har kommunfullmäktige med några mål riktat sig till samtliga nämnder. Överförmyndarnämnden
har tagit fram indikatorer till kommunfullmäktigemålet Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva
att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt
genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.
Överförmyndarnämndens förvaltningsadministration och driften av överförmyndarverksamheten (till
exempel personal och lokaler) ligger på arbetsmarknads- och socialnämnden. Överförmyndarnämnden har
ansvar för de resurser som avser ledamöterna och deras arvoden och samt arvoden till gode män och
förvaltare. Av dessa skäl kan överförmyndarnämnden inte bidra till flera av de mål som
kommunfullmäktige har riktat till samtliga nämnder.
Fram till 2022 ska enbart avstämningar mot kommunfullmäktigemålet göras. Uppföljningen i
delårsrapporten ska göras genom en beskrivning av trenden vad gäller riktningen mot målet och genom en
avstämning av utvecklingen i förhållande till nämndens planering. Trenderna att välja mellan är:
•
•
•
•
•

enligt planering
positiv avvikelse
negativ avvikelse
både positiv och negativ avvikelse
trenden kan inte bedömas.

Avstämning
Kommunfullmäktigemålet är inte tillämpligt på överförmyndarnämndens verksamhet. Det administrativa
ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsadministration och driften av
överförmyndarverksamheten (exempelvis lokaler och personal) ligger på arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, i enheten för överförmyndarärenden. Enheten för överförmyndarärenden omfattas av
arbetsmarknads- och socialnämndens indikatorer för detta mål.

Avstämning
Kommunfullmäktigemålet är inte tillämpligt på överförmyndarnämndens verksamhet. Arbetsgivaransvaret
för medarbetarna på enheten för överförmyndarärenden vilar på arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har indikatorer för kommunfullmäktigemålet.

Avstämning
Kommunfullmäktigemålet är inte tillämpligt på överförmyndarnämndens verksamhet. Arbetsgivaransvaret
för medarbetarna på enheten för överförmyndarärenden vilar på arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har indikatorer för kommunfullmäktigemålet.

Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Utfallet för indikatorerna som nämnden har beslutat ska bidra till kommunfullmäktigemålet, visar på både
positiv och negativ utveckling i riktning mot målet.
Utfallet vad gäller rekrytering av nya ställföreträdare var högre än nämndens önskade utfall för året, men
bland annat på grund av pandemin har färre av de befintliga ställföreträdarna velat åta sig fler uppdrag.
Det innebär att det finns ett fortsatt behov av fler ställföreträdare.
Granskningarna av ställföreträdarnas redovisningar har tagit längre tid än planerat, men under året har fler
fördjupade granskningar genomförts än tidigare.
Ställföreträdarna skattar sin kunskapsnivå som hög, men brister i årsräkningarna visar att det finns behov
av ytterligare utbildnings- och fortbildningsinsatser. Deltagare i nämndens mentorsprogram bedömer att
programmet bidrar till stöd och utveckling.
I den årliga enkäten till ställföreträdare ställdes frågor om ställföreträdarnas uppfattning om enheten för
överförmyndarärendens tillgänglighet, bemötande och kommunikation. Fyra frågor ställdes om detta och
svar lämnades enligt en skala 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer mycket bra).
Jag kommer i kontakt med enheten för överförmyndarärenden när jag behöver svar på frågor: 3,6 (2019:3,9).
Jag blir bra bemött när jag tar kontakt med enheten för överförmyndarärenden: 3,8 (2019:4,2).
Den information som jag får från enheten för överförmyndarärenden är tydlig: 3,6 (2019:4,0).
Jag hittar den information jag behöver på hemsidan: 3,5 (2019: -, ny fråga 2020).
Genomsnittsvärdet för svaren på dessa två frågor var 3,6 (2019:4,0).

Det ekonomiska utfallet ligger på samma nivå som 2019. Ekonomiska prognoser under året har dock visat
på betydligt lägre överskott än vad utfallet blev. Det är svårt att göra träffsäkra prognoser i denna
verksamhet eftersom eftersläpning mellan utfört arbete och ersättning är stor och kategorisering av
ärenden är svår att göra i förväg.
Lägre arvodeskostnader för gode män
Utfallet vad gäller arvodeskostnaderna blev avsevärt lägre än budgeterat. Ärenden är uppdelade i tre
kategorier, vuxna, klienter med permanent uppehållstillstånd samt ensamkommande barn och unga och
nettokostnad per kategori varierar kraftigt. Avsättning i 2019 års bokslut har varit för hög både vad gäller
antal ärende per kategori och den kalkylerade kostnaden. Även antal asylsökande och ensamkommande
har varit lägre än förväntat under 2020 då gränserna har varit stängda under delar av året med nettoeffekt
på 585 tkr i lägre kostnad.
Lägre kostnadsersättningar till gode män
Som en följd av lägre arvodeskostnader för gode män samt begränsningar på grund av pandemin blev
även kostnadsersättningarna lägre än budgeterat. Kostnadsersättningarna är lägre på grund av att färre
fysiska besök hos huvudmännen och med olika myndigheter har kunnat genomföras.
Lägre kostnader för förvaltarenheten samt övriga kostnader
Trots att förvaltarenheten bemannade upp med två extra ställföreträdare under perioden maj till december
blev utfallet för enheten något lägre än budgeterat. Detta beror främst på sjukskrivningar av den ordinarie
personalen som väger upp den ökade kostnaden. Funktionsstödsförvaltningen debiterar nämnden
kontinuerligt den månatliga kostnaden för enheten och under delar av 2020 har sjuklönekostnaderna

kompenserats genom den statliga ersättningen.

Med anledning av coronaviruspandemin har antal asylsökande och ensamkommande barn och unga varit
lägre vilket inneburit dels lägre intäkter från Migrationsverket dels lägre kostnader för goda mäns arvoden.
Förvaltarenhetens ställföreträdare ska ta de allra svåraste uppdragen och har inom befintliga ramar inte
utrymme att ta andra uppdrag än just de svåraste. För att kompensera för de svårigheter att rekrytera
ställföreträdare som uppkommit för överförmyndarnämnden med anledning av coronaviruspandemin,
beslutade funktionsstödsförvaltningen att tillfälligt bemanna upp förvaltarenheten med två extra
ställföreträdare för perioden maj till december 2020. Detta medförde ej tidigare budgeterade kostnader för
två anställda ställföreträdare på förvaltarenheten under den aktuella perioden som uppgick till totalt 877 tkr. Dessa kostnader har förvaltarenheten fakturerat löpande under året till överförmyndarnämnden.
Restriktionerna i samhället har inneburit lägre omkostnader för gode män, till exempel betydligt lägre
reseomkostnader. Jämfört med tidigare år uppskattar nämnden de minskade kostnaderna till 750 tkr.

Intäkterna består främst av schablonersättningar från Migrationsverket för mottagande av
ensamkommande barn. Lägre utfall 2020 än 2019 beror på färre ärenden i denna kategori.
Det totala utfallet för kostnaderna 2020 blev marginellt lägre än utfallet 2019, vilket främst beror på lägre

arvodeskostnader till gode män. Lägre kostnader för arvoden kompenserar även den högre kostnaden för
förvaltarenheten som inte var igång hela 2019 men som har kostnader för hela 2020.

En god tillgång på lämpliga personer som kan åta sig uppdrag som god man och förvaltare är en
förutsättning för att säkerställa att de personer som behöver hjälp av en ställföreträdare får hjälp i tid.
Därför finns det fortsatt behov av att rekrytera flera ställföreträdare och att fler ställföreträdare tar sig an
fler uppdrag. Ställföreträdare på förvaltarenheten ska vara ett komplement till lekmannaställföreträdarna
eftersom det i de svåraste uppdragen inte alltid är lämpligt att utse en lekman till god man eller förvaltare.
Samverkansprocesserna mellan enheten för överförmyndarärenden och förvaltarenheten behöver fortsätta
utvecklas för att huvudmännens behov ska tillgodoses.
Det finns behov av att utveckla digitaliseringen inom nämndens verksamhetsområde. En ökad
digitalisering skulle medföra nytta såväl för huvudmännen som för ställföreträdarna, samtidigt som det
skulle leda till en mer kvalitativ och effektiv verksamhet.
Regeringen beslutade i juli 2019 att en särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare.
Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta
personer ska ställa upp som ställföreträdare samt stärka enskildas ställning och skydd. Utredningen ska
redovisas i april 2021. Sannolikt kommer utredningen att visa på att lagstiftningsförändringar behövs,
vilket skulle påverka arbetssätt och eventuellt ge ekonomiska konsekvenser.

Bidrag
Avser intäkter i form av schablonersättningar för mottagande av ensamkommande barn.
Lönekostnader, PO-pålägg och övriga personalkostnader
Avser arvoden och omkostnadsersättningar till gode män och förvaltare samt överförmyndarnämndens
egna arvoden.
Lokal- och markhyror
Avser överförmyndarnämndens eventuella behov av att hyra lokal på annat ställe än inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen för något/några av sina månatliga sammanträden.
Övriga kostnader
Avser kostnader för förvaltarenhetens verksamhet.

Kommentar till utfall i resultaträkningen
Arvoden till gode män avseende vuxna och personer med permanent uppehållstillstånd som betalades ut
2020 avser 2019 års årsräkningar/redogörelser som beräknades och periodiserades till bokföringsår 2020.
Utfallet för arvodeskostnader till gode män blev avsevärt lägre än budgeterat.
Vid årsskiftet 2020 finns det cirka 370 obehandlade årsräkningar från 2019. Den beräknade kostnaden för
ärendena är 3,5 miljoner kronor. Kostnaden är reserverad i bokslutet 2020 och kommer att regleras
löpande i början av 2021. Detta innebär viss ekonomisk osäkerhet för innevarande år.

Den slutliga avräkningen i december 2020 visade att beräknade arvodeskostnader avseende 2019 var lägre
än de faktiska utbetalningarna, det vill säga det reserverade beloppet i 2019 års bokslut har varit för hög.
Detta har, tillsammans med de lägre nettokostnader för asylärenden, bidragit mest till överskottet för
nämndens verksamhet.

