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1 Sammanfattning
Överförmyndarenhetens administration redovisade kostnader för perioden januari - februari 2021 uppgår
till 591 tkr att jämföras med periodens budget på 741 tkr.
Prognosen visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.
Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 999 tkr enligt tabell som
redovisas nedan.

2 Överförmyndarenheten
2.1

Specifikation
Redovisat
2021-02-28

Årsbudget

Årsprognos
(avvikelse)

Beräknat
utfall

81 Överförmyndarkontor

591

4 444

0

4 444

81 Upparbetade kostnader per kommun

999
4 444

0

4 444

Prognosrapport, tkr

Summa

2.1.1

1 590

Upparbetade kostnader per kommun

Bengtsfors kommun
Arvoden gode män

Redovisat 2021-02-28
178

Arvoden gode män - ensamkommande

0

Arvoden gode män - efter asyl (PUT)

0

Summa, tkr

Säffle Kommun
Arvoden gode män
Arvoden gode män - ensamkommande

178

Redovisat 2021-02-28
346
11

Fortbildning

0

Summa, tkr

357

Åmåls kommun
Arvoden gode män
Arvoden gode män - efter asyl (PUT)
Summa, tkr

Årjängs kommun
Nämnd
Arvoden gode män
Arvoden gode män - ensamkommande

Redovisat 2021-02-28
313
4
317

Redovisat 2021-02-28
0
59
2

Fortbildning personal
Summa, tkr
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Dals-Eds kommun

Redovisat 2021-02-28

Arvoden gode män

86

Fortbildning personal

0

Summa, tkr

86

3 Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningens ståndpunkt är att balans föreligger mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den
verksamhet som bedrivs av överförmyndarenheten.
Överförmyndarnämndens verksamhet styrs till stor del av lagar och nämndens primära uppgift är att se till
att de personer som har ställföreträdare (god man/förvaltare) inte lider några ekonomiska- eller juridiska
förluster. Överförmyndarverksamheten utgör därför en del av det grundläggande rättsskyddet i samhället
för främst barn, människor med fysiska eller psykiska funktionshinder och äldre med nedsatt
beslutsförmåga på grund av ålder eller sjukdom.
Enhetens ambition är att arbeta mot ett nollresultat för 2021. Långsiktigt finns det dock olika externa
faktorer som starkt påverkar kostnadsutvecklingen för enheten, såsom mängden ansökningsärenden,
arvodesnivåer för ställföreträdare samt utbildnings- och rekryteringskostnader av gode män/förvaltare.
Det har varit en kontinuerlig ökning av antalet komplicerade ärenden hos överförmyndarnämnden under
de senaste åren. Denna utveckling innebär höga krav på flexibilitet inom organisationen och hög
kompetens hos personalen för att kunna hantera denna typ av ärenden.
Med hänsyn till problematiken med allt fler komplicerade ärenden kommer utveckling sammantaget att
innebära högre arvodeskostnader för kommunerna. Det är svårt för nämnden att kunna påverka dessa
kostnader eftersom arvodesbesluten regleras av gällande lagstiftning.

4 Uppgifter om nämndens totala driftbudget
Ans 80 Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari-februari 2021 uppgår till 12 tkr (tusen
kronor) att jämföras med periodens budget på 24 tkr. Prognosen visar ingen avvikelse vid årets slut.
Ans 81 Överförmyndarkontorets redovisade nettokostnader januari-februari 2021 uppgår till 591 tkr.
Prognosen visar ett ingen avvikelse vid årets slut.
Ans 811 ÖF Gode män Åmål redovisade kostnader januari-februari 2021 uppgår till 313 tkr att jämföras
med årets budget på 1 353 tkr. Prognosen visar ett ingen avvikelse mot budget resultat vid årets slut.
Driftbudget
Redovisat för
perioden

Årsbudget

Årsprognos
(avvikelse)

Beräknat utfall

12

140

0

140

81 Överförmyndarkontor

1 277

0

0

0

811 ÖF Gode män Åmål

313

1 353

0

1 353

1 602

1 493

0

1 493

Ansvar
80 Överförmyndarnämnd Åmål

Summa, tkr
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