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1 Överförmyndarnämnd
1.1 Sammanfattning
Nämndens ansvarsområde: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i
de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som
har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.
Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget har under året reviderats med 800 tkr. Detta beror på ökat uppdrag för ensamkommande barn. Intäkterna från Migrationsverket och kostnaderna för
gode män har ökats upp med 800 tkr. Nettoresultatet är oförändrat.
Verksamheten har under året genomfört en integration av ärendehanteringssystemet för Vaxholm och
Värmdö. Kostnaden uppgick till 30 tkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2016 på -0,2 mnkr. Utfallet avviker från den senast lämnade budgetuppföljningsprognosen (BUP3) där den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret beräknades bli -0,5 mnkr.
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1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Ack utfall

Årets budget

Ack budget-avvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

199

76

-123

262

190

Överförmyndaren

2 700

2 588

-112

104

2 347

Överförmyndarnämnd

2 899

2 664

-235

109

2 537

Enhet
Politisk ledning

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av årets resultat. Årets budgetavvikelse om -0,2
mnkr innebär ett överskridande av budget med 8%.

Resultat

Ack utfall

Årets budget

Ack budget-avvikelse

Förbrukat - %

Fg Bokslut

-3 381

-1 991

1 390

170

-1 217

-914

-791

123

116

-769

-2 467

-1 200

1 267

206

-448

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljning
Bidrag (intäkter)
varav interna intäkter

-92

VERKSAMHETENS
KOSTNADER

6 280

4 655

-1 625

135

3 754

Personalkostnader inkl
PO

5 700

4 141

-1 559

138

3 355

Övriga personalkostnader

112

50

-62

224

211

Köp av verksamhet

165

206

41

80

16

Övriga verksamhetskostnader

300

257

-43

117

171

Kapitalkostnader
varav interna kostnader
NETTORESULTAT

3

3

209

228

19

92

27

2 899

2 664

-235

109

2 537

Tabellen ovan visar årets utfall, budget, avvikelse samt föregående års utfall.
De totala personalkostnaderna uppgår till 5,7 mnkr varav 3,2 mnkr avser arvoden för gode män.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på -0,2 mnkr vilket är lägre än i BUP 3 då man prognostiserade -0,5 mnkr för helåret 2016. Detta beror på att merkostnaderna för konsulter blev lägre än
beräknat.
1.3 Ekonomisk analys
Avvikelse mot budget
Orsak till utfallets avvikelse mot budget

Belopp (tkr)

Ökade intäkter från Migrationsverket

1 300

Ökade intäkter fakturering Vaxholm

100

Högre personalkostnader för politiska arvoden

-123

Högre personalkostnader pga av merkostnad för konsulter

-212

Ökade arvodeskostnader för gode män avseende ensamkommande asylbarn

-1 300

Totalt

-235
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Trots budgetrevideringen tidigare under året ökade verksamheten sina intäkter och kostnader för ensamkommande barn med ytterligare 1,3 mnkr.
Enligt avtalet mellan Värmdö och Vaxholm regleras de gemensamma kostnaderna procentuellt efter
antal ärenden i förhållande till det totala antalet ärenden under varje kalenderår. Intäkterna från Vaxholm ökade med 0,1 mnkr dels pga ökade kostnader för den gemensamma verksamheten och dels
i.o.m att antalet ärenden tillhörande Vaxholm översteg det prognostiserade antalet för 2016. De gemensamma kostnaderna uppgick 2016 till 2 794 tkr varav Vaxholm betalade 674 tkr som motsvarar
24%.
Politisk ledning redovisar ett underskott på -0,1 mnkr vilket härrör sig till den schablonmässiga fördelningen av de politiska arvoden som gjordes inför budget 2016.
Avvikelsen på personalkostnaderna beror på högre kostnader för den politiska ledningen (0,1 mnkr),
merkostnad för konsulter pga vakanser samt högre kostnader för annonser i samband med rekrytering
av nya handläggare (0,2 mnkr).

1.4 Viktiga händelser 2016


Under hösten 2016 har kommunerna erhållit information om förändrade ersättningsmodell till
godemän för ensamkommande barn och ungdomar. Efter särskilt utredning har ersättningsnivån för denna grupp justerats efter beslut av överförmyndarnämnden för att bl.a. möta den
minskade ersättningen som kommunen fortsättningsvis kommer att erhålla av migrationsverket.



Under året har överförmyndarverksamheten haft en stor personalomsättning. Under hösten
har konsulter bemannat verksamheten i väntan på nya medarbetare som anställts för de vakanta tjänsterna. Ny enhetschef har tillträtt sin tjänst i september 2016. Samtliga tjänster har
tillsatts och verksamheten arbetar med full bemanning från och med januari 2017.



Länsstyrelsen har tidigare anmärkt på att kommunen ej granskat alla årsräkningar inom rimlig
tid vilket skulle senast ha varit i oktober. Med anledning av denna anmärkning har särskild
fokus lagts på dessa granskningar. Samtliga årsräkningar var färdiggranskade i början av november 2016.
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1.5 Måluppföljning
1.5.1 Inflytande och dialog
1.5.1.1 Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service.

På grund av vakanta överförmyndarhandläggartjänster har fasta telefontider inte kunnat erbjudas i
den omfattning som varit önskvärt januari till och med augusti månad. Servicenivån vad gäller besök
har inte kunnat upprätthållas i önskad omfattning. Enkäten avseende servicenivån som besvarades av
ställföreträdare under september till och med oktober 2016 visade på detta.
Enkäten avseende servicenivån som besvarades av ställföreträdare under september till och med oktober 2016 visade att det endast var 33% av de tillfrågade som upplevde att de helt eller till stor del
instämde om att det var lätt att komma i kontakt med överförmyndarnämnden.
Under hösten 2016 har verksamheten prioriterat tillgängligheten för medborgarna och haft full telefonbemanning.
Indikator

Utfall

Medborgare anser att det är lätt att
få kontakt med överförmyndarnämnden.

Senaste kommentar
33,3%

Utfallet avser "Instämmer helt och hållet" och "Instämmer till stor del".
"Instämmer delvis" 35,7 % ingår inte i utfallet.
Vakanta överförmyndarhandläggarbefattningar och svårigheter att rekrytera personal är orsaker till att målet inte uppfyllts.

Medborgare anser att de får ett bra
bemötande i kontakt med överförmyndarnämnden.

57,7%

De som har svarat på enkäten är inte medborgarna utan ställföreträdarna. "Instämmer delvis" ingår inte i redovisningen.

1.5.2 Omsorg och trygghet
1.5.2.1 Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens.

Under 2016 har Överförmyndarnämnden erbjudit e-utbildningar till nya godemän. Verksamheten har
prioriterat granskning av årsräkningar under året. Samtliga årsräkningar var granskade och avslutade
i tid. Samtliga medarbetare och enhetschef har genomgått utbildningar under 2016.

Indikator

Utfall

Senaste kommentar

Ställföreträdare anser att de har erbjudits information och utbildning för
att klara sitt uppdrag

Ingen utbildning har erbjudits ställföreträdarna. Däremot har kommunen erbjudit nya godemän möjlighet att genomgå särskild e-utbildning.

Tjänstemän/medarbetare som har
kompetensutvecklats under året.

100%

Under året har medarbetare och nytillträdd chef deltagit i flera utbildningsdagar.

Inkomna årsräkningar där granskningen har påbörjats före den 1 september med undantag för de årsräkningar som ej har inkommit trots påminnelser eller för årsräkningar där
djupare utredning krävs.

100%

Samtliga årsräkningar är granskade och avslutade enligt plan.

1.5.3 Ledarskap och medarbetarskap
1.5.3.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att uppnå detta mål ska samtliga medarbetare

Verksamhetsberättelse 2016

6

ha årliga individuella löne- och utvecklingssamtal under året. För att uppnå målet som attraktiv arbetsgivare har ny enhetschef med personalansvar tillträtt i september 2016. Syftet har varit att stärka
ledarskapet inom nämndens ansvarsområde.
Indikator

Utfall

Tjänstemän/medarbetare ska ha utvecklingssamtal.

Senaste kommentar
100%

Tjänstemän/medarbetare ska ha lönesamtal

Utvecklingssamtal har skett under hösten.
Lönesamtalen med medarbetarna sker normalt sett under våren men
eftersom samtliga handläggare varit nyanställda under 2016 har inga
lönesamtal genomförts under året.

1.5.4 Resurshushållning
1.5.4.1 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans.

Nämndens verksamhet visar ett underskott med 235 tkr. Det motsvarar en avvikelse i förhållande till
nettobudgeten med 8 procent. Underskottet kan förklaras och avser extra kostnad för tilfällig bemanning av verksamheten genom konsulter.
Indikator

Utfall

Eventuella avvikelser ska gå att förklara.

Senaste kommentar
Det underskott som har uppstått under verksamhetsåret har berott på
konsultkostnader för tillfällig bemanning av enheten under rekryteringsperioden samt högre personalkostnader för politiska arvoden.

1.6 Nyckeltal med kommentar och analys
Statistiken är baserad på det gemensamma antalet från Värmdö kommun och Vaxholms stad.
Överförmyndarnämnden
Verksamhetsstatistik

År 2014

År 2015

År 2016

Godmanskap FB 11:4

194

194

204

Förvaltarskap FB 11:7

38

24

35

Förmyndarskap

200

198

232

Godmanskap FB 11:1-3

7

15

7

Godmanskap, ensamkommande

35

70

105

Antal ställföreträdarskap

474

501

583

Antal årsräkningar

223

225

251

Redovisningshandlingar med
anmärkning

1

2

29

Antal nya ärenden under året

126

181

155

Antal avslutade ärenden under
året

109

122

127

3

3

3,75

Antal tjänster på ÖFM

Kommentarer: Antalet redovisningshandlingar med anmärkning har ökat. Förbättrade rutiner och
arbetssätt under hösten 2016 är en förklaring till ökningen. Det ökade antalet tjänster på enheten beror på utökat utredningsansvar som tidigare legat på tingsrätterna samt ökade antal ärenden i nämnden.
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1.7 Sammanställning av synpunkter
Under 2016 har kommunen hanterat tre klagomål som inkommit via kommunens synpunktshantering. Två ärenden har handlat om otydliga telefontider. Enheten har förtydligat informationen på
kommunens hemsida och arbetat för att hantera de tekniska felen som uppstått med utrustningen. Ett
ärende berörde enskild medborgare vilket har hanterats inom enheten.
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