
 

  

Revisionsrapport  
  Genomförd på uppdrag av revisorerna 
  September 2016 
  Dnr: Revisorerna10/2016 

 
 

Förstudie av 
överförmyndarverksamheten 

Sundbybergs stad 
 
 
 
Intern kvalitetssäkring Johan P 



   

1 

Innehåll 
1 Inledning .................................................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 2 

1.2 Syfte och frågor .................................................................................................. 2 

1.3 Ansvarig nämnd .................................................................................................. 3 

1.4 Genomförande och metod .................................................................................. 3 

2 Organisation och omfattning ...................................................................................... 3 

3 Ställföreträdare .......................................................................................................... 3 

3.1 Styrande lagstiftning ........................................................................................... 3 

3.2 Kort om tillgång och rekrytering .......................................................................... 4 

3.3 Arvode ................................................................................................................ 5 

4 Granskning ................................................................................................................ 5 

5 Tillsyn ........................................................................................................................ 6 

5.1 Länsstyrelsen ..................................................................................................... 6 

5.2 Justitieombudsmannen (JO) ............................................................................... 7 

6 Svar på frågor ............................................................................................................ 7 

6.1 Slutsats ............................................................................................................... 9 

Bilaga 1 Källförteckning ...................................................................................................10 

 

  



   

2 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd 
(föräldrabalken 19 kap. § 1). Överförmyndarens eller överförmyndarnämndens uppgift är 
att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Tillsynen 
innebär att granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med hjälp av 
förteckning, årsräkningar och sluträkningar (föräldrabalk 16 kap. § 1, 3). Länsstyrelsen 
har att utöva tillsyn över överförmyndares och överförmyndarnämndens verksamhet.  
 
Överförmyndarens verksamhet rör stadens invånare som inte själva kan ta tillvara sin rätt 
och sålunda ofta befinner sig i utsatta livssituationer. Revisorerna har i sin risk- och 
väsentlighetsbedömning därför bedömt att överförmyndarverksamheten är ett angeläget 
område att genomföra en förstudie kring.  
 
Sundbybergs överförmyndarnämnd hanterar godmanskap enligt föräldrabalken, god man 
till ensamkommande barn, förvaltarskap samt förmyndarskap. Samtliga personer som har 
ett uppdrag benämns ställföreträdare. 

1.2 Syfte och frågor 

Syftet med förstudien är att inhämta information samt bilda sig en uppfattning kring 
kvalitetssäkring av ställföreträdare, nämndens granskningsarbete och om tillsynen av 
verksamheten.   
 
I förstudien ämnas följande information att inhämtas: 

 Hur många ställföreträdare står under överförmyndarnämndens tillsyn?  

 Hur många uppdrag har respektive ställföreträdare? 

 Granskas ställföreträdare med flera uppdrag oftare än andra 
ställföreträdare?  

 Frågar överförmyndarnämnden ifall ställföreträdaren har uppdrag i andra 
kommuner? 

 Vilket arvode utgår för respektive uppdrag? 

 Hur granskas årsräkningar? 

 Hur stor andel av inkomna årsräkningar har under de tre senaste åren 
föranlett krav på kompletteringar från huvudman/ställföreträdare? 

 Vanligt med kompletteringar? Hur inhämtas kompletteringar? 

 Har nämnden någon toleransnivå för felaktigheter i årsräkningar? Om så, 
vad/vilka belopp gäller?  

 Hur ofta förekommer djupgranskning av årsräkningar? Hur går dessa till i 
förekommande fall? 

 Hur många årsräkningar har inkommit? Hur många av dessa är 
granskade?  

 Hur många ärenden har granskats av Länsstyrelsen under de tre senaste åren? 

 Vilka påpekanden har gjorts?  

 Vilka åtgärder har i förekommande fall dessa påpekanden föranlett? 

 Har överförmyndarnämnden eller företrädare JO-anmälts? 
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1.3 Ansvarig nämnd 

Förstudien avser överförmyndarnämnden. 
 

1.4 Genomförande och metod 

Förstudien grundas på studier av relevanta dokument samt intervjuer med ansvariga inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Följande funktioner har intervjuats: 

 Chef överförmyndarkansliet 
 Överförmyndarnämndens ordförande 

 
Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade fått möjlighet att komma med 
synpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på 
korrekta fakta och uttalanden. 

2 Organisation och omfattning 

Verksamheten är organiserad i överförmyndarkansliet som leds av en kanslichef. Denne 
är för närvarande även tillförordnad enhetschef för administrations- och 
utvecklingsenheten inom stadsledningskontoret. Kansliet består utöver kanslichef av en 
administratör på heltid, en handläggare på heltid och en granskare på deltid (25 %). 
Granskaren tas in som extra resurs i arbetet med granskning av årsräkningar.  
 
Sundbybergs överförmyndarnämnd hanterar godmanskap enligt föräldrabalken, god man 
till ensamkommande barn, förvaltarskap samt förmyndarskap. Samtliga personer som har 
ett uppdrag benämns ställföreträdare. Verksamheten omfattar totalt 435 
ställföreträdarskap fördelat på 328 ställföreträdare.1  

Tabell 1 - Fördelning ställföreträdarskap 
 

Ställföreträdarskap Antal 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 2 

God man 190 

Förvaltare 30 

Särskilt förordnad förmyndare 2 

Förmyndare 111 

God man ensamkommande barn 1002 

3 Ställföreträdare 

3.1 Styrande lagstiftning 

Föräldrabalken (1949:381) anger att till god man, förvaltare eller förmyndare ska utses en 
rättrådig, erfaren och i övrig lämplig person. Denne ska omsorgsfullt fullgöra sina 
skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.  

En god man är en ställföreträdare för den huvudman som inte kan tillvarata sina intressen. 
Huvudmannen får hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. 
Det vanligaste godmanskapet är det som förordnas som följd av sjukdom, psykisk 
                                                
1 Enligt underlag för statistik per 2016-01-01 som rapporterats in till Länsstyrelsen i Stockholms län. 
2 Överförmyndarnämnden ansvarar för de ensamkommande barn som vistas i kommunen. Dessa 
kan dock ha en annan anvisningskommun och kan således flyttas runt mellan kommuner. Detta 
medför att det totala antalet barn varierar. 
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störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos huvudmannen. Beslut om 
godmanskap baseras på samtycke från huvudmannen som behåller sin rättsliga 
handlingsförmåga dvs. att själv förfoga över sina tillgångar, ingå avtal och liknande.  

Förvaltarskap är en tvingande åtgärd och innebär att huvudmannen förlorar sin rättsliga 
handlingsförmåga i de delar som förvaltarskapet omfattar. Förvaltaruppdraget ska 
anpassas efter den enskildes behov.  

Förmyndarskap/föräldraförvaltning innebär att en person företräder ett barn under 18 år i 
frågor som gäller barnets egendom. Vårdnadshavare är i regel också förmyndare. Alla 
omyndiga står under överförmyndarens tillsyn. Årsräkningsskyldighet gäller när den 
omyndiges tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp.  

Enligt föräldrabalken ska en tingsrätten ute en särskilt förordnad vårdnadshavare om ett 
barn saknar vårdshavare. Förordnad vårdnadshavare ska ansvara för såväl barnets 
ekonomiska som personliga förhållanden till dess barnet är 18 år.  

I vissa fall behöver vårdnadshavare hjälp med att förvalta ett barns egendom, till exempel 
arv. Tingsrätten kan då, enligt föräldrabalken, utse en särskilt förmyndare som ansvarar 
för barnets ekonomi, helt eller delvis. 

God man för ensamkommande barn har, enligt lagen (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn, att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets 
personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Den gode mannen har rätt och 
skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl 
som ekonomiska och rättsliga.  

 

3.2 Kort om tillgång och rekrytering 

Det finns enligt kanslichef en tillfredsställande tillgång på ställföreträdare och intresset är 
stort för att bli ställföreträdare, bland annat beroende på att överförmyndarnämnden är 
snabb i sin handläggning rörande granskning av årsredovisningar och påföljande 
arvodering. Den snabba handläggningen beskrivs som viktig i konkurrensen om bra 
ställföreträdare.3 

De vanligaste ställföreträdarskapen är som god man, förmyndare och god man för 
ensamkommande barn. Kanslichefen beskriver att god man4 och förmyndare vanligtvis är 
en nära anhörig eller släkting till huvudmannen. Det innebär att merparten av 
ställföreträdarna endast har ett uppdrag. Det finns dock ställföreträdare som har flera 
uppdrag. Nämnden har satt en gräns på 10 uppdrag per ställföreträdare, med undantag 
för god man avseende ensamkommande barn där gränsen är satt till 5 uppdrag. 

Rekryteringsprocessen av ställföreträdare innehåller flera led av kontroller för att 
säkerställa att den intresserade medborgaren är kompetent och lämplig för uppdraget.5  

Av intervjuer framkommer en delad bild avseende frågan om ställföreträdares eventuella 
uppdrag i andra kommuner. Enligt intervjuade är det viktigt att veta hur informationen ska 
användas om frågan ställs, t.ex. för att försäkra sig om att ställföreträdaren inte har för 
många uppdrag, totalt sett. Det kan dock vara svårt att bedöma ställföreträdares 

                                                
3 Under 2015 ökade ärendetypen god man avseende ensamkommande barn från 6 till 100 
ärenden. Stora ansträngningar gjordes i form av annonseringar i lokaltidningar och på stadens 
webbplats för att kunna tillgodose den stora efterfrågan av gode män. 
4 Ej för ensamkommande barn.  
5 Den intresserade medborgaren skickar först in ett skriftligt formulär och ett lämplighetsintyg. 
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lämplighet utifrån antalet uppdrag, då olika ställföreträdare har olika förutsättningar. Idag 
frågar kansliet inte ställföreträdaren huruvida denne har uppdrag i andra kommuner.  

 

3.3 Arvode 

Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt 
arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap. 16 § 
FB). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normalfall inte rätt till arvode. Nära 
anhöriga som förordnats till god man eller förvaltare har rätt till arvode men brukar ofta 
avstå från denna rätt. En god man har enligt lagen (2005:429, 12 §) om god man för 
ensamkommande barn rätt till ersättning för sitt uppdrag.  

Huvudregeln är huvudmannen ska stå för arvodet förutsatt att denne uppfyller vissa 
förutsättningar avseende inkomst.6  I de fall huvudmannen inte uppfyller dessa 
förutsättningar står överförmyndarnämnden för arvodet till ställföreträdaren.  

Överförmyndarnämnden tillämpar Sveriges kommuners och landstings ”Förslag till 
ersättningsregler” för fastställande av arvode och ersättning. Förslaget anger olika 
arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Nedan 
redovisas utgångspunkterna för arvodet: 

 God man och förvaltare: arvodet baseras på procentuella delar av 
prisbasbeloppet: ekonomisk förvaltning 10 % och personlig omvård: 10 %. 
Kostnadsersättning för fullgörande av uppdraget utgår med 2 %. Till dessa 
ersättningar tillkommer sociala avgifter.  

 God man för ensamkommande barn: 200 kr per timme plus ersättning för 
omkostnader/utlägg.  

 God man för ensamkommande barn som beviljats permanent  
uppehållstillstånd: schablonmässigt arvode med 1000 kr per månad och en 
kostnadsersättning med 2 % av gällande prisbasbelopp. 

 Särskilt förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare: för den 
ekonomiska förvaltningen ersätts med 10 % av prisbasbeloppet plus sociala 
avgifter.  

I bedömningen av arvodets storlek utgår kansliet från årsräkningen och årsredogörelse för 
utfört uppdrag. Vid sent inlämnad årsräkning sänks arvodet avseende den ekonomiska 
förvaltningen. I årets granskning var det två ställföreträdare som fick ett halverat arvode 
på grund av sent inlämnad årsräkning. 

4 Granskning av årsräkningar 

I föräldrabalkens kapitel 13 och 14 anges vilka förmyndare, gode män och förvaltare som 
före den 1 mars varje år ska lämna in en årsräkning till överförmyndaren. I årsräkningen 
ska ställföreträdaren redovisa den ekonomiska förvaltningen av egendom som denne 
ansvarat för.  

Nämndens mål är att samtliga årsräkningar ska vara granskade och arvoderade innan 
midsommar. År 2016 inkom 223 årsräkningar varav samtliga var granskade och 
arvoderade innan maj månads slut. Av dessa 223 årsräkningar granskades 220 utan 
anmärkning.  

                                                
6 en förutsättning är att huvudmannen har skattepliktiga inkomster som överstiger 2,65 
prisbasbeloppet6 eller tillgångar som överstiger 2 gånger prisbasbeloppet. Undantag kan göras i 
särskilda fall. 
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Kansliet har som rutin att i början av året skicka ut information till samtliga ställföreträdare 
om information avseende inlämnade av årsräkning. Av årets information framgår bland att 
kontantkvittenser kommer att kontrolleras extra. Kanslichefen uppger att samtliga 
årsräkningar ”djupgranskas” i syfte att upprätthålla hög kvalitet i granskningsarbetet.7 
Varje år väljs vissa delar av årsräkningen ut för extra kontroll.  

Det finns en upprättad granskningspolicy för hur handläggning ska gå till, i syfte att 
säkerställa en enhetlig, rättssäker och effektiv granskning. Granskningen ska utifrån 
policyn ske med ett kritiskt förhållningssätt och utifrån ett särskilt framtaget formulär.  

I de fall kompletterande uppgifter behöver inhämtas, bör det ta max tre veckor för 
ställföreträdaren att skicka in dessa. Enligt kanslichefen är kompletteringar inte vanligt 
förekommande, ca 10 % av inkomna årsräkningar har föranlett kompletteringar, och 
dessa har då avsett olika verifikationer såsom spärrbevis från banken och hyresavi. 

En kassakontroll upprättas för att granskaren ska kunna förvissa sig om att redovisningen 
är korrekt. Till ingående likvida medel läggs intäkter, eventuella kapitalökningar och den 
skuldökning som kan ha skett under perioden. Från summan avdras kostnader och övriga 
transaktioner som har minskat de likvida medlen under samma tid. Den kvarvarande 
summan ska överensstämma med de likvida medel som finns kvar vid periodens slut. 

Nämndens principiella inställning är en viss förståelse för att differenser kan uppstå utan 
att det behöver betyda att huvudmannens medel förskingrats. En oförklarlig differens om 
högst 1000 kr bör därför godtas om det inte finns andra tecken på illojalitet/oacceptabelt 
slarv, det vill säga att redovisningshandlingen i övrigt kan godkännas utan anmärkning. 
För att upptäcka eventuell systematik måste en sådan redovisning stämmas av mot 
tidigare år och mot ställföreträdarens andra ärenden. Kanslichefen uppger att det inte är 
ovanligt att årsräkningar innehåller mindre differenser (<100 kr). I förekommande fall har 
det rört sig om dröjsmålsavgifter, avgifter till banker etc. Dessa differenser har varit både 
positiva och negativa.  

Enligt intervjuade ställs högre krav på ställföreträdare med flera uppdrag att lämna in 
korrekt årsräkning. 

5 Tillsyn 

5.1 Länsstyrelsens tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av överförmyndarverksamheten. I sin granskning av 
slumpvis utvalda akter kan länsstyrelsen finna anledning att kritisera någon del av 
handläggningen. Länsstyrelsen kan även göra iakttagelser vid granskningen av akterna. 
Iakttagelser föranleder dock ingen kritik från länsstyrelsen.  

De tre senaste tillsynerna av Sundbybergs stads överförmyndarnämnd genomfördes 
2011, 2013 och 2015. 

Vid tillsynen 2011 granskades slumpvis 46 utvalda akter och tre nya anmälningar om 
behov av god man/förvaltare. Vid aktsgranskningen gjordes en iakttagelse rörande 
oberoende värdering av fastighet/bostadsrätt. 

                                                
7 Överförmyndarnämnden använder inte benämningen ”fördjupad granskning” utan samtliga 
årsräkningar ”djupgranskas”, till skillnad från många andra kommuner som övergått till ”översiktlig 
granskning”. 
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Vid tillsynen 2013 granskade länsstyrelsen 20 slumpvis utvalda akter. Länsstyrelsen 
gjorde iakttagelser beträffande föräldrars redovisningsskyldighet avseende klumpsummor 
och begäran om entledigande.  

Den senaste tillsynen genomfördes i februari 2015, då 31 slumpvis valda ärenden och två 
anmälnings- och/eller ansökningsärenden granskades. Länsstyrelsen fann då anledning 
att rikta kritik mot överförmyndarnämnden avseende lång handläggningstid av ett 
anmälningsärende om behov av god man. Vid aktsgranskningen gjorde länsstyrelsen 
iakttagelser rörande diarieföring och expediering av beslut, klumpsummor, gemensamt 
konto, sluträkning när huvudmannen avlidit och motivering av beslut.  

De intervjuade uppger att nämnden har tagit till sig av kritiken och ändrat sina rutiner när 
det gäller bevakning av att handlingar ska inkomma och hur denna typ av ärenden ska 
hanteras.  

 

5.2 Justitieombudsmannen (JO) 

Sedan 2011 har inga anmälningar av överförmyndarnämnden inkommit till 
Justitieombudsmannen (JO).  I november 2015 gjorde JO på eget initiativ en inspektion av 
överförmyndarnämnden. JO:s allmänna intryck av nämnden var ”mycket gott”, och de 
bedömde att det var en god ordning bland akterna och såvitt det framgick handlades 
ärendena i allt väsentligt korrekt.  

JO gav synpunkter på två områden. I några granskade akter uppmärksammades 
allmänna handlingar som inte var registrerade enligt bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen. Vid granskningen noterades även att dokumentationen i två pågående 
ärenden var bristfällig.  

I granskning av protokollsbeslut noterade JO att det inte klart hänvisades till skälen i 
protokollet; nämnden hänvisade till förvaltningens tjänsteutlåtande. JO föreslog nämnden 
att använda en särskild formulering8, vilket nämnden nu använder.  

6 Svar på frågor 

Syftet med förstudien har varit att inhämta information rörande kvalitetssäkring av 
ställföreträdare, nämndens granskningsarbete och om tillsynen av verksamheten.   
 
Delfråga Svar 

1. Hur många ställföreträdare står under 
överförmyndarnämndens tillsyn? 

Totalt står 328 ställföreträdare under 
överförmyndarnämndens tillsyn.  

1.1. Hur många uppdrag har respektive 
ställföreträdare? 

En stor andel ställföreträdare har endast ett 
uppdrag. Det finns dock ställföreträdare med flera 
uppdrag. Nämnden har fastställt gränser för tillåtet 
antal uppdrag per ställföreträdare. 

1.2 Granskas ställföreträdare med flera 
uppdrag oftare än andra ställföreträdare? 

Nej, samtliga ställföreträdare granskas likvärdigt. 
Det ställs dock högre krav på ställföreträdare med 
flera uppdrag avseende korrekt redovisning. 

1.3 Frågar överförmyndarnämnden ifall 
ställföreträdaren har uppdrag i andra 
kommuner? 

Nej, överförmyndarnämnden har inte som rutin att 
fråga ifall ställföreträdaren har uppdrag i andra 
kommuner.  

                                                
8 JO:s förslag till skrivning är ”På det skäl som har anförts av förvaltningen beslutar nämnden att”. 
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1.4 Vilket arvode utgår för respektive 
uppdrag? 

Överförmyndarnämnden tillämpar SKL:s förslag till 
ersättningsnivåer för arvode.  
 
Arvode för god man avseende ensamkommande 
barn utgår med 200 kr per timme plus ersättning för 
omkostnader/utlägg per ensamkommande 
barn/månad. För gode män för ensamkommande 
barn med permanent uppehållstillstånd utgår ett 
schablonmässigt arvode på 1000 kr per månad. 
Kostnadsersättning för uppdraget ska utgå med 2 
% av gällande prisbasbelopp (886 kr). 

2. Hur granskas årsräkningar? Granskningsarbetet sker enligt granskningspolicy 
som innehåller riktlinjer och handläggningsrutiner.  

2.1 Hur stor andel av inkomna 
årsräkningar har under de tre senaste 
åren föranlett krav på kompletteringar från 
huvudman/ställföreträdare? 

Enligt intervjuad har ca 10 % av årsräkningarna 
föranlett kompletteringar.  För 2015 granskades 220 
av 223 årsräkningar utan anmärkning. 

2.2 Har nämnden någon toleransnivå för 
felaktigheter i årsräkningar? Om så, 
vad/vilka belopp gäller? 

Nämndens principiella inställning är en viss 
förståelse för att differenser kan uppstå utan att det 
behöver betyda betyder att huvudmannens medel 
förskingrats. En oförklarlig differens om högst 1000 
kr bör godtas om det inte finns andra tecken på 
illojalitet/oacceptabelt slarv, det vill säga att 
redovisningshandlingen i övrigt kan godkännas 
utan anmärkning. Ställföreträdare med flera 
uppdrag har dock högre krav på sig att lämna in 
korrekta årsräkningar. 

2.3 Hur ofta förekommer djupgranskning 
av årsräkningar? Hur går dessa till i 
förekommande fall? 

Samtliga årsräkningar ”djupgranskas” i syfte att 
upprätthålla hög kvalitet i granskningsarbetet. 
 
Varje år väljs vissa delar av årsräkningen ut för 
extra kontroll. 

2.3 Hur många årsräkningar har 
inkommit? Hur många av dessa är 
granskade? 
 

223 årsräkningar har inkommit varav 220 blev 
granskade utan anmärkning. Samtliga årsräkningar 
var granskade och arvoderade innan maj månads 
slut. 

3. Hur många ärenden har granskats av 
Länsstyrelsen under de tre senaste åren? 

Länsstyrelsen har gjort tillsyn av 
överförmyndarnämndens verksamhet vid tre 
tillfällen: 2011, 2013 och 2015. Totalt har 102 
ärenden/akter granskats dessa tre tillfällen. 

3.1 Vilka påpekanden har gjorts av 
Länsstyrelsen? 

Överförmyndarnämnden har vid ett tillfälle fått kritik 
från Länsstyrelsen.  Kritiken avsåg lång 
handläggningstid av ett anmälningsärende om 
behov av god man.  
 
Vidare har Länsstyrelsen i sina granskningar gjort 
iakttagelser rörande exempelvis begäran av 
entledigande, diarieföring och expediering av 
beslut, gemensamt konto etc. 

3.2 Vilka åtgärder har i förekommande fall 
dessa påpekanden föranlett? 

Intervjuade uppger att överförmyndarnämnden har 
tagit till sig av kritiken och ändrat sina rutiner när 
det gäller bevakning av att handlingar ska inkomma 
och hur denna typ av ärenden ska hanteras.  
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4. Har överförmyndarnämnden eller 
företrädare JO-anmälts? 

Nej, nämnden har inte anmälts någon gång under 
de senaste fem åren. I november 2015 gjorde JO 
på eget initiativ en inspektion av 
överförmyndarnämnden. JO:s allmänna intryck av 
nämnden var ”mycket gott”, och de bedömde att det 
var en god ordning bland akterna och såvitt det 
framgick handlades ärendena i allt väsentligt 
korrekt.  

 
 

6.1 Slutsats 

Överförmyndarverksamheten omfattar 435 ställföreträdarskap fördelat på 328 
ställföreträdare.  Kansliet arbetar efter fastställda rutiner i sitt granskningsarbete och en 
låg andel av årets årsräkningar granskades med anmärkning. För 2015 har samtliga 
årsräkningar granskats i den takt som beslutats. Samtliga årsräkningar granskas 
likvärdigt, och olika delar av redovisningen väljs ut för extra kontroll varje år. Det finns 
riktlinjer för arvodering av uppdrag och nämnden har satt upp gränser för hur många 
uppdrag en ställföreträdare får ha i staden. Ställföreträdares uppdrag i andra kommuner 
kontrolleras ej. 
 
Länsstyrelsen framförde under 2015 kritik mot överförmyndarnämnden rörande 
handläggningen av ett ärende avseende god man. Kansliet har tagit till sig av kritiken och 
vidtagit åtgärder, vilket vi ser positivt på.  
 
Vårt samlade intryck är att det för närvarande inte finns anledning att genomföra en 
fördjupad granskning av överförmyndarnämnden.  
 
 
Sundbyberg den 14 september 2016 
 
 
 
Andreas Halvarsson  Anja Zetterberg 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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Bilaga 1 Källförteckning 

 Formulär för kontroll av årsräkning 

 Granskningspolicy (daterad 2011-05-05) 

 Information till ställföreträdare (daterad januari 2016) 

 Justitieombudsmannens tillsynsrapport (justerat 12 januari 2016) 

 Rutin för inhämtande av lämplighetsintyg 

 Länsstyrelsens inspektionsrapport (daterad 2011-06-13) 

 Länsstyrelsens inspektionsrapport (daterad 2013-09-13) 

 Länsstyrelsens inspektionsrapport (daterad 2015-06-29) 

 Protokollsutdrag avseende schablonarvode till gode män för ensamkommande 
barn med PUT (2016-06-09) 

 Rutin för intervju med intresserad medborgare för att bli ställföreträdare 

 Sveriges kommuner och landstings cirkulär 07:74 ”Förslag till ersättningsnivåer” 

 Tjänsteutlåtande avseende schablonarvode till gode män för ensamkommande 
barn med PUT (2016-05-30) 

 Underlag för statistik per 2016-01-01 som rapporterats till Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

 Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2016 (daterad 2016-02-04) 
 


