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 enheten för överförmyndarärenden, under avdelningen för boende,
service och tillsyn i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
I denna rapport beskrivs verksamhetens utveckling under första halvåret 2020. En avstämning görs mot
det kommunfullmäktigemål som rör överförmyndarnämndens verksamhet genom en beskrivning av trenden vad gäller riktningen mot målet och utvecklingen i förhållande till nämndens planering. Vidare görs en
avstämning utifrån de budgetuppdrag som nämnderna har fått av kommunfullmäktige. Slutligen redovisas
den ekonomiska utvecklingen under året, vilket inkluderar de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruspandemin.
Av rapporten framgår att handläggningstiderna under perioden har förkortats betydligt för nyansökningar
om godmanskap och förvaltarskap, vilket innebär att de Malmöbor som är i behov av en ställföreträdare
får det fortare. Det framgår också att utvecklingen varit positiv vad gäller antalet nyrekryterade ställföreträdare. De kvantitativa målsättningarna för granskningen av ställföreträdarnas redovisningar har inte helt
uppnåtts, däremot har kvalitén vid granskningen ökat, vilket är viktigt för den som har god man eller förvaltare. Coronaviruspandemin har påverkat verksamheten på så vis att det har blivit svårare att hitta frivilliga ställföreträdare som vill åta sig uppdrag, då ställföreträdarna blivit mer försiktiga med att åta sig uppdrag. För att motverka denna effekt har förvaltarenheten anställt två extra tillfälliga ställföreträdare för tiden maj-december 2020, som tar samma typ av uppdrag som frivilliga ställföreträdare.
Överförmyndarnämndens största utgift utgörs av kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden. Förordnade
ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Fördelningen av kostnadsansvaret bestäms enligt lag. Sveriges Kommuner och Regioner ger ut förslag till ersättningsregler som
överförmyndarnämnden i grunden tillämpar, vilket är viktigt för rättssäkerheten och förutsägbarheten.
Detta innebär att överförmyndarnämnden har mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader.
Kommunbidraget 2020 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgår till 31 395 tkr. Kommunfullmäktige beslutade i juli med anledning av coronaviruspandemin att justera budgetramen för överförmyndarnämnden genom minskat kommunbidrag för 2020 med 300 tkr. Utöver kommunbidraget har intäkter om
1 248 tkr budgeterats, bestående av förväntade schablonersättningar för ensamkommande barn. Eftersom
coronaviruspandemin har medfört färre nya ärenden om god man för ensamkommande barn, prognostiseras att schablonersättningarna för dessa ärenden istället kommer att uppgå till 625 tkr.
Budgeten för arvoden till gode män avseende 2019 är endast en beräkning av vad som kommer att betalas
ut 2020, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i beräkningen.
Mot bakgrund av en fortsatt minskning av antalet ärenden om god man för ensamkommande barn, som
har förstärkts av coronaviruspandemin, är prognosen för 2020 att kostnaderna kommer att bli lägre än tidigare beräknat. Budgetavvikelsen beräknas med den justerade budgetramen uppgå till 178 tkr.

En mycket positiv utveckling har under den aktuella perioden skett vad gäller handläggningstider vid byte
av god man och förvaltare och för anmälningar/ansökningar om behov av godmanskap och förvaltarskap.
Handläggningstiderna har kortats ner betydligt sedan årsskiftet. Det betyder att de Malmöbor som är i behov av hjälp av en ställföreträdare får det tidigare och att de frivilliga ställföreträdare som inte vill ha kvar
ett uppdrag kan bli utbytta inom rimlig tid.
En bidragande orsak till den positiva utvecklingen är att den nya handläggningsmetoden som implementerades hösten 2019 har gett resultat. Det beror även på att rekryteringen av nya ställföreträdare har gått
bättre än väntat, vilket har påverkat tillgången på nya ställföreträdare som kan ta uppdrag. Vad gäller bytesärendena är införandet av förvaltarenheten med professionella ställföreträdare som tar de svåraste uppdragen det huvudsakliga skälet till att ställföreträdarna i de allra tuffaste uppdragen kan bli utbytta inom
rimlig tid.
Coronaviruspandemin har medfört att de frivilliga ställföreträdarna har blivit mycket mer försiktiga med
att ta på sig nya åtaganden. Detta beror dels på att både huvudmän och ställföreträdare kan befinna sig i en
riskgrupp, men också på att det nya läget har begränsat möjligheterna till bland annat fysiska möten med
huvudmannen och ställt krav på ställföreträdarna att arbeta på helt nya sätt i sina uppdrag. Det innebär att
det har blivit betydligt svårare att hitta en ställföreträdare till varje enskilt uppdrag, vilket förlänger handläggningstiderna. Enheten för överförmyndarärenden har därför under våren genomfört flera övertidsinsatser för att motverka växande köer. Funktionsstödsförvaltningen har bidragit till att motverka effekten
av coronaviruspandemin genom att tillfälligt anställa två extra ställföreträdare på förvaltarenheten för tiden
maj-december 2020, som åtar sig den typen av uppdrag som de frivilliga ställföreträdarna normalt tar. Det
innebär att fler Malmöbor kan få den hjälp de behöver av en god man inom rimlig tid, trots effekterna av
pandemin.
Även inflödet av nya intresseanmälningar för uppdraget som god man och förvaltare har påverkats negativt av coronaviruspandemin. Sannolikt hade de marknadsföringsinsatser som genomfördes våren 2020
vid en annan tidpunkt lett till att ännu fler personer anmält sitt intresse för uppdrag som ställföreträdare.
Eftersom pandemin förväntas bli långvarig, genomfördes ändå en ny marknadsföringsinsats i juni. Det
fulla resultatet av den kan bedömas först längre fram, men redan nu kan konstateras att antalet intresseanmälningar ökade under juni månad. Trots den uppbromsning av nya intresseanmälningar som pandemin
orsakat, har nyrekryteringen av ställföreträdare gått bättre än vad som planerats det första halvåret. En bidragande orsak, förutom tidigare marknadsföringsinsatser under hösten 2019 och vintern 2020, är att enheten för överförmyndarärenden under våren har tagit bort tidstjuvar vid rekryteringsprocessen och förenklat för de som vill anmäla sitt intresse.
Samtliga blivande gode män och förvaltare får på grund av coronaviruspandemin sin grundutbildning digitalt, istället för genom fysiskt deltagande. En fortbildning för befintliga ställföreträdare som skulle ha genomförts under våren har på grund av pandemin skjutits upp. Under hösten planeras fortbildningar genomföras enligt plan med hjälp av större lokaler, färre antal deltagare samt eventuellt digitalt i den mån det
är lämpligt.
Granskningen av ställföreträdarnas redovisningar (årsräkningar och redogörelser) har tagit längre tid än
planerat och de kvantitativa målen för granskningen har inte uppnåtts. Däremot har kvalitén vid granskningen höjts, då en ny rutin infördes i januari 2020 som medfört att 16 % av årsräkningarna under perioden har granskats fördjupat. En fördjupad granskning är mer omfattande och tidskrävande än en så kallad normal granskning, vilket är orsaken till att det kvantitativa målet för granskningen inte kunnat uppnås.
Utvecklingen att redovisningarna granskas med högre kvalitét, men långsammare, ökar möjligheterna att
upptäcka eventuella oegentligheter eller rättsförluster för Malmöbon med god man eller förvaltare. Det
innebär dock att de frivilliga gode männen och förvaltarna får vänta längre på sina arvoden och ersättningar, då beslut om arvode kan tas först när årsräkningen är färdiggranskad.
Verksamhetens första e-tjänst sattes i drift i slutet av maj 2020 och innebär ett första steg mot digitalisering. E-tjänsten syftar till att ytterligare förkorta den tid det tar för Malmöbon i behov av hjälp att få en

god man eller förvaltare, då den ska underlätta för de som anmäler behovet att göra rätt från början, så att
kompletteringar inte behöver begäras i lika stor utsträckning.

I detta avsnitt ska nämnderna redogöra för eventuellt förekommande väsentliga avvikelser i förhållande till
nämndens planering. Redovisningen ska begränsas till avvikelser som är av vikt ur ett samlat kommunperspektiv.
Inga väsentliga avvikelser har uppkommit för överförmyndarnämnden under den aktuella perioden. Verksamhetens utveckling i förhållande till planeringen beskrivs i ovan avsnitt samt i följande avsnitt om avstämning mot kommunfullmäktiges mål.

Kommunfullmäktige har inte tilldelat överförmyndarnämnden något specifikt kommunfullmäktigemål.
Däremot har kommunfullmäktige med några mål riktat sig till samtliga nämnder, vilka ska redovisas i
denna rapport.
Överförmyndarnämndens förvaltningsadministration och driften av överförmyndarverksamheten (till exempel personal och lokaler) ligger på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, under enheten för överförmyndarärenden. 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 (målen om minskade utsläpp av växthusgaser, en attraktiv arbetsgivare och en god kompetensförsörjning).
Överförmyndarnämnden har tagit fram indikatorer till kommunfullmäktigemålet som handlar om att 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. Detta mål kan överförmyndarnämnden bidra till inom ramen för sitt uppdrag.
Överförmyndarnämnden har i nämndsbudget för 2020 beskrivit på vilket sätt som nämnden avser att arbeta mot det aktuella kommunfullmäktigemålet och har för mandatperioden angett ett önskat utfall till
2022.
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.

Trend
Trenden kan inte bedömas

Avstämning
Detta kommunfullmäktigemål 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. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser ledamöterna och deras arvoden och samt arvoden till gode män och förvaltare. Eftersom överförmyndarnämnden inte kan bidra till detta kommunfullmäktigemål samt då målet följs upp av arbetsmarknads- och
socialnämnden vad gäller verksamheten i enheten för överförmyndarärenden, har inga indikatorer tagits
fram.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Detta kommunfullmäktigemål är inte tillämpligt på överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämnden har inga medarbetare och anställer inte heller nya medarbetare. Det administrativa ansvaret
för överförmyndarnämndens förvaltningsadministration och driften av överförmyndarverksamheten (exempelvis personal) ligger på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, i enheten för överförmyndarärenden. Enheten för överförmyndarärenden omfattas av arbetsmarknads- och socialnämndens indikatorer för
detta mål. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser ledamöterna och deras arvoden
och samt arvoden till gode män och förvaltare. Eftersom överförmyndarnämnden inte kan bidra till detta
kommunfullmäktigemål samt då målet följs upp av arbetsmarknads- och socialnämnden vad gäller verksamheten i enheten för överförmyndarärenden, har inga indikatorer tagits fram.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Detta kommunfullmäktigemål är inte tillämpligt på överförmyndarnämndens verksamhet. Överförmyndarnämnden har inga medarbetare och anställer inte heller nya medarbetare. Det administrativa ansvaret
för överförmyndarnämndens förvaltningsadministration och driften av överförmyndarverksamheten (exempelvis personal) ligger på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, i enheten för överförmyndarärenden. Enheten för överförmyndarärenden omfattas av arbetsmarknads- och socialnämndens indikatorer för
detta mål. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser ledamöterna och deras arvoden
och samt arvoden till gode män och förvaltare. Eftersom överförmyndarnämnden inte kan bidra till detta
kommunfullmäktigemål samt då målet följs upp av arbetsmarknads- och socialnämnden vad gäller verksamheten i enheten för överförmyndarärenden, har inga indikatorer tagits fram.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Då detta kommunfullmäktigemål berör alla delar av överförmyndarnämndens verksamhet, ser trenden
olika ut för de olika delarna. För att ge en fullständig och nyanserad bild redovisas därför överförmyndarnämndens nio indikatorer som är kopplade till målet i tabellen nedan.
En sammanfattande bedömning av trenden gällande kommunfullmäktigemålet är att det till övervägande
del är en positiv avvikelse som uppvisas. Överförmyndarnämnden har till stor del rört sig mer än väntat i
riktning mot målet under perioden.
För ett par indikatorer kan trenden ännu inte bedömas, då avstämning måste ske på årsbasis i samband
med årsanalys. Detta gäller enkäten till ställföreträdarna som kommer att genomföras under hösten samt
det långsiktiga projekt kring automatgranskning av årsräkningar som genomförs tillsammans med tre
andra kommuner.
För de två indikatorer som gäller hur fort ställföreträdarnas årsräkningar ska granskas finns en negativ avvikelse. Dock har kvalitén vid granskningen istället ökat jämfört med föregående år, vilket har förbättrat
rättssäkerheten för Malmöbon med god man eller förvaltare.
Indikatorn kring information till andra verksamheter om överförmyndarverksamheten går enligt plan.
Indikatorn för nya ansökningar visar en mycket positiv trend jämfört med tidigare år, då handläggningstiderna för dessa ärenden under våren har förkortats betydligt.
Gällande bytesärendena är trenden också en positiv avvikelse, då även dessa handläggningstider under våren förkortats mer än förväntat.
Även rekryteringen av nya ställföreträdare visar en positiv avvikelse, då fler nya ställföreträdare än förväntat har rekryterats under det första halvåret.
Indikatorn kring nämndens mentorskapssystem för ställföreträdarna visar också en positiv avvikelse, då
både mentorer och adepter varit mer positiva till systemet än tidigare och vid utvärdering gett systemet
högsta betyg.

I budget 2020 har kommunfullmäktige gett ett antal uppdrag till nämnder och bolag. I detta avsnitt ska
samtliga nämnder och bolag göra en avstämning av eventuella avvikelser i arbetet med dessa uppdrag under perioden. I samband med Ekonomisk prognos 2020 beslutades även att nämnder och bolag ska återkomma i samband med delårsrapporten i de fall arbetet med uppdragen påverkas av den pågående coronaviruspandemin.

Ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn bygger på en schablon som betalas ut vid
ett tillfälle till anvisningskommunen. Ersättning för de barn som överflyttas från andra kommuner erhålls
inte. Enligt fastställda fördelningsnycklar får överförmyndarnämnden 26 tkr för varje nytt anvisat ensamkommande barn. Den årliga snittkostnaden för arvode per godmansuppdrag uppgår till ca 32 tkr och
många av dessa godmanskap sträcker sig över mer än ett år, vilket innebär att nämnden inte erhåller full
ersättning för kostnaderna.
Antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har minskat under föregående år och minskningen har fortsatt även under 2020 (från 149 ärenden per 2019-12-31 till 122 ärenden per 2020-06-30).
Minskningen beror på att antalet ärenden som avslutas, till exempel på grund av att barnet blivit myndigt,
överstiger antalet nya ärenden.
Med anledning av coronaviruspandemin som föranlett stängda gränser, har inströmningen av nya ensamkommande barn varit mycket låg under senvåren och sommaren. Överförmyndarnämnden spår att antalet
ärenden om godmanskap för ensamkommande barn kommer att förbli lågt under 2020 och att antalet
ärenden kommer att fortsätta minska. Den effekt som pandemin kommer att ha under hösten är dock svår
att prognostisera.
Det har budgeterats för intäkter om 1 248 tkr bestående av förväntade schablonersättningar för ensamkommande barn. Eftersom coronaviruspandemin beräknas medföra färre nya ärenden om god man för
ensamkommande barn än tidigare förväntat, prognostiseras att schablonersättningarna för dessa ärenden
istället kommer att uppgå till 625 tkr.
Det beräknas även att antalet aktiva ärenden om god man för ensamkommande barn kommer att bli lägre
på helåret än tidigare prognostiserat. Därför väntas arvodeskostnaderna för dessa ärenden bli lägre än vad
som budgeterats.

Kostnaderna för förvaltarenheten beräknas bli något högre än vad som budgeterats. Coronaviruspandemin har medfört att två nya ställföreträdare har anställts tillfälligt på förvaltarenheten under perioden majdecember (se nästa avsnitt), till en sammanlagd kostnad om 900 tkr. Kostnaderna för förvaltarenheten påverkas även av att enheten under året har haft en vakant tjänst och en sjukskrivning, vilket gör att den totala prognostiserade budgetavvikelsen för förvaltarenheten, inklusive kostnaderna för de två extra tjänsterna, uppgår till 131 tkr.

Ökade kostnader på grund av svårigheter att rekrytera
Med anledning av coronaviruspandemin har större svårigheter uppkommit med att hitta frivilliga ställföreträdare till alla uppdrag. Detta beror på att ställföreträdarna blivit mycket mer försiktiga med att åta sig nya
uppdrag, inte minst då både huvudmän och ställföreträdare kan befinna sig i en riskgrupp, men även då
pandemin har medfört att ställföreträdarna måste sköta sina befintliga uppdrag på helt andra sätt än normalt, vilket kan leda till osäkerhet.
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, har
funktionsstödsförvaltningen beslutat att förvaltarenheten tillfälligt bemannar upp med två extra ställföreträdare för perioden maj till december, som åtar sig den typen av uppdrag som de frivilliga ställföreträdarna annars tar. Detta kommer att medföra ej tidigare budgeterade kostnader för två anställda ställföreträdare på förvaltarenheten under den aktuella perioden uppgående till totalt 900 tkr. Dessa kostnader
kommer förvaltarenheten att fakturera överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

Prognostiserade intäkter om 625 tkr avser schablonersättningar för mottagande av ensamkommande barn.
Eftersom coronaviruspandemin beräknas medföra färre nya ärenden om god man för ensamkommande
barn än tidigare förväntat, prognostiseras att schablonersättningarna för dessa ärenden kommer att bli avsevärt lägre än tidigare.
De totala kostnaderna för 2020 väntas bli högre än utfallet 2019, vilket framför allt beror på kostnaderna
för förvaltarenheten. Förvaltarenheten kom igång med sin verksamhet först i september 2019. Verksamheten hade beräknats att komma igång tidigare under 2019, vilket gjorde att kostnaderna för

förvaltarenheten blev lägre än förväntat under 2019. Förvaltarenhetens verksamhet har varit igång under
hela 2020, vilket påverkar prognosen för 2020 jämfört med utfallet 2019.

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 resultaträkningen
Kommunfullmäktige har med anledning av coronaviruspandemin i juli 2020 beslutat att justera ner kommunbidraget för överförmyndarnämnden med 300 tkr.
Det prognostiseras att schablonersättningarna för ensamkommande barn på grund av coronaviruspandemin kommer att bli lägre än budgeterat. Av samma skäl prognostiseras att arvodeskostnaderna för dessa
ärenden kommer att bli lägre än budgeterat, vilket påverkar de prognostiserade totala arvodeskostnaderna.
Kostnaderna för förvaltarenhetens verksamhet påverkas av att enheten under en längre tid har haft en vakant tjänst och en sjukskrivning samt av att förvaltarenheten för perioden maj till december har anställt två

extra ställföreträdare med anledning av coronaviruspandemin.

