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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:  

- Kallelse till Östra Sveriges Luftvårdsmöte, 2022-04-29 
- Kommunbrev, idrottens förutsättning i er kommun efter valet 2022.  
- Kallelse till årsmöte Leader Mälardalen, 2022-04-28 
- Skrivelse Bredsandsuppropet, 2022-03-29 
- Länsstyrelsen rapport och inspektioner av Överförmyndarnämnden 
- Överförmyndarnämndens årsbokslut för 2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-04-06 



 
  KALLELSE ÅRSMÖTE 2022-04-29     
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I  

ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND 
 

 

 

Tid Fredagen den 29 april 2022,  
Årsmöte mellan kl. 13.15– 14.30 
Efter avslutat årsmöte följer presentationer 14.30-15.00 
(Se program sida 2) 
 

Anmälan Anmälan är nödvändig och görs till kansliet senast 14 dagar innan.  

Obs!  Vi har en lokal bokad och för att kunna planera önskar vi svar om du avser delta 
fysiskt på plats senast torsdag 24 mars.  
 
I anmälan ska följande uppges: 
1. Om ordinarie ombud eller ersättare 
2. Vilken medlem som representeras  
 

Anmälan görs via epost till kontakt@oslvf.se eller frida.eik-ohman@storsthlm.se 
Ansvarig och kontaktperson för årsmötet är förbundssekreterare. Kontakta alltid vid frågor, 
även du tex är sen med anmälan.  
Frida Eik Öhman, tel.08-580 021 01, 076 502 21 01            

Plats Fysiskt på plats Usine konferens lokal Cannes, Södermalmsallen 36, Stockholm (obs 
anmälan) eller via länk som utsänds dagen innan i ett mail. Kontakta förbundssekreterare 
vid frågor eller om instruktioner. 

 
Rösträtt Översikt över registrerade ombud finns på hemsidan. Fullmakt om rösträtt har lämnats in 

för hela mandatperioden om ”beslut 2019”står angivit. Nytt ombud behöver lämna in 
protokollsutdrag som styrker rösträtt.  
Handlingar utsänds via mail senast 14 dagar innan årsmötet. Meddela om utskrift önskas. 

mailto:kontakt@oslvf.se%20eller%20frida.eik-ohman@storsthlm.se
mailto:kontakt@oslvf.se%20eller%20frida.eik-ohman@storsthlm.se
http://www.oslvf.se/verksamhet/arsstamma/#1487693108015-5019f2ec-6fec


 
  
 FÖREDRAGNINGSLISTA   
 2021-04-29    
 
 

 

 

Program 
Föreslagen dagordning Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

 
 
Välkommen till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds årsmöte!

Kl. 13.15-14.30 Punkt 7.-10: Endast vid förbundsstämma då sådant ska förekomma (nästa 
tillfälle förbundsstämma 2023) 

1. Fastställande av röstetal 
2. Val av ordförare och sekreterare för årsmötet 
3. Val av 2 justerare tillika rösträknare 
4. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse  

samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkensk  
7. Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för 

mandatperioden 
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden 
9. Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden 
10. Val av valberedning 
11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår 
12. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift 

 
Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 2 
månader före årsmötet.  
Handlingar utsänds via epost 14 dagar innan årsmötet. 

 
Kl. 14.30-15.00 Sammanfattning av mätresultat 2021 

Lars Burman, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundens mätningar 
för 2021. En skriftlig sammanfattning kommer bifogas handlingar.  
 

Kl. 15.00-15.00 Möjlighet till gemensam digital eftermiddagsfika, mingel och diskussion. 



 

 

Idrottens förutsättningar i er kommun efter valet 2022 

Vi skulle gärna vilja träffa er och berätta om våra prioriterade frågor inför valet 2022: 
Återstart av idrotten efter coronapandemin, tillgång till idrottsanläggningar, 
folkbildning inom idrottsrörelsen samt idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och 
inkludering. 

Med nästan 150 000 medlemmar i mer än 1 000 ideella föreningar och ungefär 40 000 
ledare ger idrottsrörelsen i Uppland mervärden för samhället som är så mycket mer än en 
rolig fritidsaktivitet. Idrotten bidrar till bättre folkhälsa, regional utveckling och inte minst till ett 
samhälle där människor trivs och får känna delaktighet och gemenskap.  

Hur kan vi tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för idrottsrörelsens föreningar och 
förbund, så att de kan bedriva en bra verksamhet med ett stort egenvärde, vilken i sin tur 
generar ett mervärde och nytta för samhället? 

RF-SISU Uppland vill att: 
 

• stödet till idrottsföreningar för att hantera följdverkningarna av coronapandemin 
förstärks. 

• resurser och planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer 
säkerställs. 

• en hållbar finansiering av folkbildningsverksamheten säkerställs. 
 
Vi vill gärna träffa kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens AU tillsammans med 
cheftjänsteperson.  
 
Dag och tid: Vi önskar träffa er någon gång under mars, april eller maj. Ni bestämmer ett 
datum som passar er. Hör gärna av er senast den 28 februari med förslag på dag och tid.  
 
Plats: På plats i er kommun eller digitalt via Teams. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Dag Söderberg 
Distriktsidrottschef RF-SISU Uppland 
Telefon: 0761-04 70 07, Mejl: dag.soderberg@rfsisu.se 



 

 

 

Kallelse till Leader Mälardalens Årsmöte 
 

Tid: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 18.00 
Plats: Digitalt via Zoom 

 

Logga in via denna länk: 

https://us02web.zoom.us/j/88635589445  

 

Mötet inleds med en kort presentation av Leader Mälardalens verksamhet. 

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

För röstlängd, var vänlig anmäl vem som ska representera er 

kommun/företag/förening. 

Anmälan senast den 26 april till 

mia@leadermalardalen.se alternativt tel. 070-365 75 20 

 

Hjärtligt Välkommen 

Hälsar LAG Leader Mälardalen 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/88635589445
mailto:mia@leadermalardalen.se


 

 

Förslag till Dagordning för Leader Mälardalens Årsmöte 2022 

1 Mötets öppnande 

2 Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare 

3 Fastställande av röstlängd 

4 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

5 Styrelsens årsredovisning 

6 Revisorernas berättelse 

7 Fastställande av resultat- och balansräkning 

8 Disposition av föreningens över- eller underskott 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10 Beslut om avgifter för nästkommande år 

11 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor 

12 Motioner till stämman 

13 Beslut om arvoden till styrelse och valberedning 

14 Beslut om arvoden till ordförande och vice ordförande 

15 Fastställande av antalet styrelseledamöter 

16 Val av ordförande 

17 Val av styrelse 

18 Val av revisor 

19 Val av valberedning 

20 Övriga frågor 

21 Mötets avslutande 
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Datum
2021-10-26
 

Beteckning
203-58472-2021
 

Enheten för tillsyn
Malin Åberg

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från inspektion den 2 september 2021 hos 
Överförmyndarnämnden för Uppsala län

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län riktar kritik mot Överförmyndarnämnden för 
Uppsala län (nämnden) på följande punkt:

- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett godmanskap.

Inledning
Inspektionen av Överförmyndarnämnden i Uppsala län har skett genom ett 
platsbesök på nämndens kansli den 2 september 2021. Inspektionen genomfördes 
genom att Länsstyrelsen inledningsvis granskade nämndens aktregister och 
därefter valde ut 32 akter för vidare granskning. Se bilaga med information om 
vilka akter som granskats. 

På grund av situationen med Covid-19 hölls efterföljande sammanträde digitalt 
den 7 september 2021. På sammanträdet deltog Bertil Brunn och Heikki Tiitinen 
från nämnden samt Susanna Sandström, Suparna Das, Gisela Miller, Kristina 
Lindgren från nämndens kansli. Från Länsstyrelsen deltog Malin Åberg och Lotta 
Reimers.

Om Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tas 
det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från inspektionen år 2020 (dnr 20045-2020) riktade Länsstyrelsen 
kritik mot nämnden på följande punkter.

- Bristfällig bevakning av att årsräkningar lämnas in.
- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett förmynderskap.
- Bristfällig hantering av ett överklagande. 

På sammanträdet uppgav nämnden att de vidtagit åtgärder med anledning av 
Länsstyrelsens kritik. Ärendena har inte följts upp särskilt vid denna inspektion.

Gällande årsräkningar har nämnden uppgett att samtliga årsräkningar avseende år 
2019 var granskade den 1 oktober 2020. På sammanträdet framkom dock att 
nämnden inte räknat med fyra eller sex årsräkningar som inte hade inkommit den 
1 oktober 2019. Det har bland annat rört sig om årsräkningar som inkommit efter 
en vitesprocess eller akter som är överflyttade från en annan kommun. 
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Länsstyrelsen vill understryka vikten av att nämnden i sitt svar även redogör för 
samtliga årsräkningar som avser ett visst år, oavsett när under året de inkommit.  

Aktgranskning med kritik
Bristfällig hantering av arvskifte

Sammanfattning av granskningen
Vid granskning av akt 2622 angående ett förvaltarskap noteras följande. Nämnden 
beslutade den 18 augusti 2021 att samtycka till egendomens fördelning i ett 
arvskifte. I beslutet hänvisar nämnden till en handling med rubriken ”Avtal om 
förlikning och principer för arvskifte m.m.”. Till denna handling finns även 
bilagorna ”Avtal om laglott” och ”Avtal om försäkringsersättning”. Av 
handlingarna går att utläsa att huvudmannen ska få 1/15 av dödsboets tillgångar, 
dock framgår inte någon summa av tillgångarna i dödsboet. 

I beslutet om samtycke nämns endast dödsboets totala behållning som den 
uppgavs i bouppteckningen. Vidare nämns att ”Vid arvskiftet förelåg en 
behållning avsevärt högre än den som upptagits i bouppteckningen.” Vad 
dödsboets behållning faktiskt uppgick till vid arvskiftet framgår inte av akten. Det 
framgår inte heller vilken summa som ska tillskiftas huvudmannen. Nämnden har 
begärt att ställföreträdaren ska redovisa att skifteslikviden har satts in på ett 
överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn. Denna redovisning hade vid 
Länsstyrelsens inspektion ännu inte inkommit.

Länsstyrelsens bedömning
En ställföreträdare som tar del i en bodelning eller ett skifte för den enskildes 
räkning ska enligt 15 kap. 5 § föräldrabalken (FB) inhämta överförmyndarens 
samtycke till egendomens fördelning. 

Av 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framgår att ett arvskifte är ett avtal mellan 
delägare i ett dödsbo. Vidare framgår det av 23 kap. 4 § ÄB att ett arvskifte ska 
vara en skriftlig handling som undertecknas av delägarna i dödsboet. Utöver dessa 
bestämmelser finns inget krav i lag på vad ett avtal om arvskifte ska innehålla.

Länsstyrelsen anser dock att det av ett arvskifte tydligt bör framgå vilka tillgångar 
som finns i dödsboet och hur fördelningen ska gå till. Det är ställföreträdarens 
uppdrag att bevaka sin huvudmans rätt i arvskiftet. Av handlingarna i ärendet 
framgår inte hur nämnden har kunnat kontrollera att ärendet är tillräckligt utrett 
och att fördelning har skett enligt lag. Länsstyrelsen vill påpeka vikten av att 
nämnden dokumenterar dessa bedömningar. Det bör även framgå av ett beslut om 
samtycke till egendomens fördelning vad huvudmannen tillskiftas. Annars kan det 
leda till svårigheter för nämnden att se till att rätt skifteslikvid sätts in på ett konto 
i huvudmannens namn. 

Länsstyrelsen riktar kritik mot nämndens handläggning av arvskiftet och 
uppmanar nämnden att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas i ärendet. 
Länsstyrelsen uppmanar också nämnden att se över sina rutiner och beslutsmallar 
i ärenden som rör ansökan om samtycke till arvskifte. 
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Aktgranskning utan kritik
Bristande bevakning av godmanskap för omyndig

Sammanfattning av granskningen 
I akt 12159 gällande ett godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB noterar Länsstyrelsen 
följande. Gode mannen förordnades i beslut den 12 februari 2021 med uppdrag att 
bevaka omyndigs rätt vid utbetalning av barnpension. Av akten framgår att det har 
funnits tveksamheter hur barnpensionen har använts av förmyndaren. Nämnden 
begärde att gode mannen skulle inkomma med en redogörelse om hur uppdraget 
fortlöpte senast i april 2021. Då gode mannen inte avhördes skickade nämnden en 
påminnelse. Den 3 maj 2021 inkom ett e-postmeddelande från gode mannen där 
det framgick att han hade kontaktat banken gällande åtkomst till konto. Detta är 
den sista händelsen i akten.

Länsstyrelsens bedömning
Nämnden förordnade en god man enligt 11 kap. 2 § FB då det framkommit 
uppgifter som tyder på att barnpensionen inte kom den omyndige till del. 
Nämnden ska inom ramen för sin tillsyn bevaka att gode mannen utför sitt 
uppdrag. För de fall gode mannen inte hunnit fullgöra sitt uppdrag ännu är det 
viktigt att nämnden följer upp hur uppdraget fortlöper. Nämnden har inte fått 
någon bekräftelse på att gode mannen sett till att barnpensionen kommit den 
omyndige till del och heller inte begärt in något underlag gällande detta. 
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att inte riskera att den omyndige lider någon ekonomisk skada.

Huvudmannens tillgångar inte upptagna i förteckningen
Sammanfattning av granskningen 
Länsstyrelsen noterar följande i akt 22425 angående ett godmanskap. 
Huvudmannens hälsotillstånd är sådant att han inte förstår vad saken gäller. 
Huvudmannens fru gick bort i januari 2021 strax före anordnande av 
godmanskapet. I den tillgångsförteckning som har lämnats in finns inget noterat 
om makans eventuellt oskiftade dödsbo. Nämnden har inte inhämtat någon 
bouppteckning eller kontrollerat om huvudmannen är ensam dödsbodelägare. I 
ärendet finns uppgift om att utomstående personer utövat påtryckning både mot 
huvudmannen och hans fru att skriva testamente till förmån för en organisation. 

I akt 19596 om ett förvaltarskap noterar Länsstyrelsen att huvudmannens 
bostadsrätt inte är upptagen i tillgångsförteckningen som inkom år 2019. Däremot 
finns del av ett bolån upptaget som en skuld i förteckningen. Bostadsrätten är 
heller inte upptagen som en tillgång i årsräkningarna avseende år 2019 och 2020. 
Bolånet är dock fortsatt upptaget som en skuld i årsräkningarna, vilka nämnden 
har granskat utan anmärkning och utan att påpeka att bostadsrätten saknas. Även 
av andra handlingar i akten, exempelvis e-postutskick och tjänsteanteckningar, 
framgår att huvudmannen äger en bostad. Bostadsrätten såldes år 2021 och av 
överlåtelseavtalet framgår att huvudmannen då ägde bostadsrätten med 1/1-del. 
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Länsstyrelsens bedömning
En ställföreträdare ska, enligt 14 kap. 1 § FB, inom två månader efter 
förordnandet lämna en förteckning till överförmyndaren över den egendom som 
de förvaltar. Ställföreträdaren ska också enligt 14 kap. 15 § FB före den 1 mars 
varje år lämna in en årsräkning till överförmyndaren. I årsräkningen ska 
ställföreträdaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som 
har stått under dennes förvaltning. I årsräkningen ska anges den enskildes 
tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. De 
uppgifter som lämnas i förteckning och årsräkning ska avges på heder och 
samvete.

Avseende akt 19596 borde nämnden enligt Länsstyrelsens mening ha observerat 
att bostadsrätten saknades som tillgång vid granskning av både förteckning och 
årsräkningar. Länsstyrelsen anser att nämnden borde ha vidtagit någon åtgärd med 
anledning av detta, exempelvis begära in en komplettering från ställföreträdaren. 

Avseende akt 22425 vill Länsstyrelsen påpeka att huvudmannens del i ett oskiftat 
dödsbo ska tas upp som en tillgång i förteckningen. Länsstyrelsen uppmanar 
nämnden att se över vilka åtgärder som behöver vidtas, exempelvis begära in en 
bouppteckning efter huvudmannens fru då det skulle kunna finnas ett testamente. 
Det ingår i ställföreträdarens uppdrag att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo och 
nämnden bör upplysa ställföreträdaren om innebörden av detta. För de fall där en 
huvudman är ensam dödsbodelägare och inget arvskifte sker anser Länsstyrelsen 
att det tydligt bör dokumenteras i akten.  

Ansökan om god man inte överlämnad till tingsrätten
Sammanfattning av granskningen 
I akt 21871 angående ansökan om god man noterar Länsstyrelsen att den första 
handlingen i akten som är benämnd ”ansökan/anmälan” har undertecknats av 
huvudmannen den 15 september 2020. Av läkarintyget i ärendet framgår att 
huvudmannen i samråd med sin handläggare på socialtjänsten har ansökt om god 
man. Huvudmannens hälsotillstånd är sådant att hen förstår vad saken gäller. 
Nämnden påbörjade rekryteringen av en god man i oktober 2021. Huvudmannen 
skrev också in till nämnden i april 2021 och påtalade sitt behov av god man. 
Nämnden hade vid inspektionstillfället inte överlämnat ansökan om god man till 
tingsrätten. 

Länsstyrelsens bedömning
En ansökan om god man från någon som enligt 11 kap. 15 § FB är behörig att 
ansöka ska överlämnas till tingsrätten (se JO:s beslut den 15 maj 2008, 
diarienummer: 3903-2006, samt JO:s ämbetsberättelse 2005/06 s. 422). 
Överförmyndaren är även enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) skyldig att 
lämna den enskilde sådan hjälp att hen kan tillvarata sina intressen. I den 
serviceskyldigheten ingår bland annat att hänvisa den enskilde till rätt myndighet. 

Av akten framgår att det är huvudmannen själv som har ansökt om god man. Trots 
detta har nämnden handlagt ansökan under ett års tid utan att den har överlämnats 
till tingsrätten. Ansökan borde skyndsamt ha överlämnats till tingsrätten så fort 
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den inkom till nämnden. Länsstyrelsen noterar samtidigt att nämnden har varit 
aktiv i sin handläggning och huvudmannen kan inte antas ha fått en god man 
snabbare även om ansökan hade överlämnats till tingsrätten.

Arbetsgivaravgifter och begäran om allmänna handlingar 
Sammanfattning av granskningen 
I akt 18717 angående ett godmanskap granskades årsräkningen avseende år 2020 
utan anmärkning den 27 maj 2021. Av nämndens checklista till årsräkningen 
framgår att det inte syns att gode mannen har betalat skatt och arbetsgivaravgift. 
Av aktens dagboksblad framgår att den senaste händelsen som finns registrerad är 
att nämnden har skickat ett brev till gode mannen den 27 maj 2021 gällande 
granskningen av årsräkningen. Vid Länsstyrelsens inspektion förvarades inte 
denna handling i akten. Nämnden har efter inspektionen skickat in handlingen till 
Länsstyrelsen. Av handlingen framgår att nämnden uppmanar gode mannen att 
betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Nämnden har i handlingen inte satt ut 
någon tidsram när detta senast ska vara åtgärdat av gode mannen.

Länsstyrelsens bedömning
Huvudmannen kan drabbas av straffavgifter om betalning av arbetsgivaravgiften 
för huvudmannens räkning uteblir. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att 
nämnden följer upp att arbetsgivaravgiften har betalats. 

Angående handlingen som saknades i akten framkom det vid sammanträdet att 
nämnden aldrig skriver ut denna typ av brev för att lägga i den fysiska akten. De 
finns endast att tillgå digitalt i ärendehanteringssystemet. 

Länsstyrelsen vill påpeka att enligt 17 § förmynderskapsförordningen (1995:379) 
ska samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som avser ett 
visst ställföreträdarskap bevaras och sammanföras till en akt. Till akten skall 
dessutom fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut 
och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller 
av registret. 

Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att var och en ska ha rätt att 
ta del av allmänna handlingar. Enligt 2 kap. 3 § TF görs ingen åtskillnad mellan 
information som är pappersburen och information som finns lagrad digitalt. Vid 
sammanträdet lyfte Länsstyrelsen problematiken med att akter är delade i digitala 
och fysiska handlingar. Om en hel akt begärs ut avser det samtliga handlingar och 
inte bara de som förvaras fysiskt i akten.

Dokumentation vid nytt anordnande för samma huvudman
Sammanfattning av granskningen 
I akt 20594 angående ett godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB noteras följande. 
Nämnden har den 30 augusti 2021 skrivit till gode mannen att hen har förordnats 
till särskilt förordnad vårdnadshavare och begärt in yttrande om att godmanskapet 
ska upphöra. I akten finns ingen uppgift om hur nämnden känner till beslutet om 
särskilt förordnad vårdnadshavare. Nämnden har efter sammanträdet lämnat 



6 (8)

uppgift om att de inte kunde ändra förordnandet i deras ärendehanteringssystem 
utan de var tvungna att öppna en ny akt med det nya förordnandet. Tingsrättens 
beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare finns därför enbart registrerat i akten 
som avser särskilt förordnad vårdnadshavare och inte i akten som avser 
godmanskapet.  

Länsstyrelsens bedömning
Godmanskap enligt 11 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken får enligt 10 § 
förmynderskapsförordningen redovisas tillsammans med förmynderskapet. Det är 
också Länsstyrelsens rekommendation att nämnden håller samman alla delar av 
ett barns ärende och inte har det i olika akter. Detta mot bakgrund av att 
Länsstyrelsen anser att det inte finns någon grund för att arkivera akter som rör ett 
visst förmynderskap innan förmynderskapet har upphört, dvs. när barnet blir 
myndigt. 

I ärendet har inte nämnden kunnat ändra förordnandet i sitt 
ärendehanteringssystem, varför en ny akt har öppnats. Länsstyrelsen anser därför 
att det är viktigt att kopiera relevanta handlingar mellan de båda akterna för att de 
ska bli kompletta. I den ursprungliga akten bör det tydligt framgå att det öppnats 
en ny akt med anledning av tingsrättens beslut om särskild förordnad 
vårdnadshavare. Länsstyrelsen rekommenderar att de handlingar som rör 
godmanskapet förs till barnets nya akt. 

Rekrytering av ställföreträdare
Sammanfattning av granskningen 
I akt 21943 som avser ett ärende angående behov av förvaltarskap noterar 
Länsstyrelsen följande. Ärendet startade den 9 oktober 2020 när huvudmannens 
mamma ringde in med frågan om hur det går med beslut om anordnande av 
förvaltarskap. Det framgår av akten att det tidigare funnits ett ärende gällande 
detta som tingsrätten beslutat att avskriva. Då huvudmannens mamma angav att 
det fortfarande fanns ett hjälpbehov startade nämnden upp ett ärende på egen 
hand. I slutet av november 2020 begärde nämnden in ett nytt läkarintyg och social 
utredning och därefter har försök gjorts för att hitta ett förslag på förvaltare.

På sammanträdet förklarade nämnden sin rekryteringsprocess och hur de arbetar i 
de ärenden som är av mer brådskande karaktär. De uppgav att de inte avskriver 
ärenden där det finns ett behov av ställföreträdare enbart på grunden att ingen 
föreslagen ställföreträdare har hittats. Länsstyrelsen framförde att vi inte har något 
att anmärka på hur rekryteringsprocessen ser ut men betonade vikten av att 
hantera ärenden där det finns ett väldigt stort hjälpbehov på ett skyndsamt sätt. 

Rutin om byte av ställföreträdare
Sammanfattning av granskningen 
I föregående rapport lyfte Länsstyrelsen frågan om nämndens rutin för byten av 
ställföreträdare. I de fall där nämnden beslutar att byta ut ställföreträdare enligt 11 
kap. 20 § FB uppmärksammade Länsstyrelsen i föregående rapport att nämnden 
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har som rutin att fatta två olika beslut. Det första beskriver på vilket sätt 
ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel och anger att hen ska bytas ut och 
att kansliet ska rekrytera ny person till uppdraget. Det andra beslutet fattas när en 
ny ställföreträdare har rekryterats och innebär att nämnden beslutar att entlediga 
ställföreträdaren och förordna en ny. I det andra beslutet anges enbart att 
ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel enligt 11 kap. 20 § FB. 
Omständigheterna som ligger till grund för entledigandet uppges endast i det 
första beslutet. Länsstyrelsen lyfte i föregående rapport upp problematiken med 
att det är beslutet som är överklagbart som måste innehålla en motivering. 
Omständigheterna som låg till grund för entledigandet måste alltså finnas med 
även i det andra beslutet då det är det beslutet som har rättsverkan. 

I samband med att Länsstyrelsen begärde ut nämndens aktregister inför årets 
inspektion begärdes även de tre senaste nämndprotokollen ut. Det framgår att 
nämnden har kvar ovan beskrivna rutin med att fatta två beslut. Vad Länsstyrelsen 
uppmärksammade är att det första beslutet fortfarande är betydligt mer motiverat 
kring omständigheterna varför ställföreträdaren ska bytas ut. Det andra beslutet 
om entledigande av ställföreträdaren innehåller en hänvisning till första beslutet 
samt en betydligt kortare motivering än i det första beslutet. 

Enligt 32 § FL ska beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte 
obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart 
obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som 
har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 
ställningstagande.

Länsstyrelsen vill därför återigen understryka vikten av att det finns en fullgod 
motivering i beslutet som innebär att ställföreträdaren entledigas. 

Övriga frågor
Allmänt om läget på förvaltningen
Kansliet har sedan förra året ändrat arbetssätt i och med pågående arbete med 
digitalisering. All inkommande post skannas in och handläggning kan ske helt 
digitalt, vilket kansliet uppger fungerar väl och underlättar arbete på distans. 
Under våren 2021 har kansliet haft hög sjukfrånvaro och personalbrist, delvis på 
grund av situationen med Covid-19. Vid inspektionen består kansliet av 17 
handläggare, 4 granskare, 3 registratorer och några extra arkivanställda. I 
november 2021 kommer kansliet att flytta in till det nybyggda kommunhuset i 
Uppsala. Aktiva fysiska akter kommer att förvaras på plats i kommunhuset och 
arkiverade fysiska akter kommer att förvaras externt. 

Rapporten har upprättats av Malin Åberg och Lotta Reimers.
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Information om rapport från inspektion av 
överförmyndare/överförmyndarnämnd 
 
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av 
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst 
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även 
till kommunrevisionen.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet 
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska 
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i 
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.  
 
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på 
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om 
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken 
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där 
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken 
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som 
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen 
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen 
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen. 
 
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig 
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen. 
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När 
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen 
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande 
möte/samtal.  
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Bokslut 2021 
Gemensam nämnd 

Nämnden är en gemensam nämnd tillsammans med övriga kommuner i länet, den har 
en gemensam budget, prognos och utfall. Precis som den gemensamma nämnden har 
sitt resultat och sina avvikelser mot budget och prognos så har varje kommun på 
motsvarande sätt sin egen budget och avvikelse.  

Överförmyndarnämnden 

Resultat 

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos 

Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108 

Politisk verksamhet 19,8 1,5 2,9 1,0 

Flyktingmottagande 2,2 0,3 0,2 0,2 

Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nämnden totalt 22,0 1,8 3,1 1,2 

Nämndens analys - sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 1,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse 
i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen återfinns dels inom förvaltningens 

kansli och är lägre verksamhetskostnader än budgeterat dels lägre arvode till 

uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat.   

Helårsprognosen som lämnades per augusti var ett överskott om 1,2 miljoner kronor, 

med ett prognosspann mellan 1,0-1,4 miljoner kronor. Resultatutvecklingen är större 
än helårsprognosen. 

Effekter av covid-19 

Förvaltningen har ingen intäkts-/kostnadsutveckling till följd av Coronaviruset. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av övriga ställföreträdare (ej gode män för 
ensamkommande), kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma 

nämnden (tex utlägg för politikerna). Periodens resultat är ett överskott om 1,5 
miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. 
Avvikelsen återfinns främst inom förvaltningens kansli och är något lägre 

Nämnd  Datum: Nämndbehandlas: 

ÖFN 2022-01-26 2022-02-14 

Ansvarig:  

Susanna Sandström 
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verksamhetskostnader (personal och övriga kanslikostnader) än budgeterat. Dels 
något lägre arvodeskostnader till uppdragstagare än budgeterat. 

Flyktingmottagande 

Verksamheten Flyktingmottagande består av gode män för ensamkommande barn 
och vissa kanslikostnader. Periodens resultat är ett överskott om 0,3 miljoner kronor, 

vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen är främst 

lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat.   

Avvikelsen är främst lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än 

budgeterat.  Förvaltningen har färre ärenden för ensamkommande än budgeterat. I 
budgeten för detta år ligger 60 ärenden för ensamkommande, vid december månads 

utgång finns 34 aktiva ärenden.  

Investeringar 

Förvaltningen har inte haft några investeringar under året. 

Uppsala kommun 

I analysen för Uppsala kommun ingår det gemensamma resultatet. Därtill kommer de 
intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är reglerande av 

under/överskott gentemot de andra kommunerna, kostnaderna för Uppsalapolitikerna 

och bidrag från Migrationsverket. 

Överförmyndarnämnden 

Resultat 

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos 

Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108 

Politisk verksamhet 19,8 0,7 1,6 0,4 

Flyktingmottagande 2,2 0,5 0,4 0,4 

Övriga verksamheter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nämnden totalt 22,0 1,1 2,0 0,7 

Nämndens analys - sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 1,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse 
i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen återfinns dels inom förvaltningens 

kansli och är lägre verksamhetskostnader än budgeterat dels lägre arvode till 
uppdragstagare för ensamkommande än budgeterat.   

Helårsprognosen som lämnades per augusti var ett överskott om 0,7 miljoner kronor, 
med ett prognosspann mellan 0,5-0,9 miljoner kronor. Resultatutvecklingen är något 

större än helårsprognosen. 
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Effekter av covid-19 

Förvaltningen har ingen intäkts-/kostnadsutveckling till följd av Coronaviruset. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av övriga ställföreträdare (ej gode män för 
ensamkommande), kanslikostnader och mindre kostnader för den gemensamma 

nämnden (tex utlägg för politikerna). Periodens resultat är ett överskott om 0,7 

miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. 

 Avvikelsen återfinns främst inom förvaltningens kansli och är något lägre 
verksamhetskostnader (personal och övriga kanslikostnader) än budgeterat. Dels 
något lägre arvodeskostnader till uppdragstagare än budgeterat. 

Flyktingmottagande 

Verksamheten Flyktingmottagande består av gode män för ensamkommande barn 
och vissa kanslikostnader. Periodens resultat per augusti är ett överskott om 0,5 

miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden.  

Avvikelsen är främst lägre arvode till uppdragstagare för ensamkommande än 

budgeterat.  Förvaltningen har färre ärenden för ensamkommande än budgeterat. I 

budgeten för detta år ligger 60 ärenden för ensamkommande, vid december månads 

utgång finns 34 aktiva ärenden.  

Investeringar 

Förvaltningen har inte haft några investeringar under året. 
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Överförmyndarnämndens 
sammanställda analys inför 
årsredovisningen 

Viktiga händelser under året 
SOU 2021:36 

Under våren 2021 presenterades SOU 2021:36 God man och förvaltare – en översyn 

som föreslår en rad ändringar inom området för överförmyndarnämndens verksamhet. 
Bland annat föreslås nya begrepp vad gäller omfattningen av ett uppdrag, högre krav 

på ställföreträdarna vad gäller redovisning och en ökad beslutanderätt för 

överförmyndarna. Den ökade beslutsrätten för överförmyndarna innebär att beslut om 

anordnande, jämkning och upphörande i ovtistiga godmanskap flyttas från 
tingsrätterna till överförmyndarna. Det finns också förslag på införandet av en ny 

myndighet som ska arbeta med framtagande av föreskrifter, vägledning, 

utbildningsmaterial, statistik och att tillhandahålla ett nationellt ställföreträdaregister.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län var remissinstans och 

lämnade ett huvudsakligen positivt remissvar då många föreslagna ändringar redan är 

i linje med den verksamhet nämnden bedriver eller vill kunna bedriva. 

De ekonomiska konsekvenserna för överförmyndarverksamheterna nationellt 

beräknas till 170 miljoner kronor årligen från 1 jan 2023 och efter 1 jan 2027 till 200 
miljoner kronor. 

Digital färdplan 
Under 2021 arbetade förvaltningen med att ta fram en digital färdplan för 

överförmyndarnämndens verksamhetsutveckling på området. Den digitala 
färdplanen blev färdig i december 2021 ska säkerställa en långsiktig planering för 
att nämndens tillsynsarbete fortsatt genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. 

Den digitala färdplanen är en strategisk planering av samordningsbehov, 

omvärldsbevakning och nyttjande av resurser på ett strukturerat sätt. 

Verksamhetens flytt 
I december 2021 bytte förvaltningens lokaler och flyttade tillbaka till Uppsala 
Stadshus som renoverats och byggts om sedan 2017. Flytten innebar omfattande 
förberedelser under hela 2021. I de nya lokalerna tillämpas ett aktivitetsbaserat 

arbetssätt och förvaltningen delar därför numera kontorsytor med alla 
förvaltningar och bolag som har hemvist i Stadshuset. Eftersom nämndens ärenden 

Överförmyndarförvaltningen Datum: 

2022-02-03 

Ansvarig: 

Susanna Sandström 
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är belagda med sekretess har detta inneburit att medarbetarna behövt anpassa sig 
till ett nytt arbetssätt. Förvaltningen har också i tidigare lokaler haft större plats att 
för förvaring av bland annat arkivmaterial vilket lett till att verksamheten fått 

anpassa sig efter andra förutsättningar. Överlag kunde flytten genomföras på ett 
smidigt sätt, mycket till följd av alla förberedelser som genomförts. 

Medarbetarna på Överförmyndarförvaltningen utför även sitt arbete på distans så 

långt det är möjligt till följd av smittspridning av Covid-19. Detta huvudsakligen för 
att minska smittspridningen på arbetsplatsen och i kollektivtrafiken. 

Distansarbetet har medfört att förvaltningen kunnat utveckla ett flexibelt 
arbetssätt i många processer.  

Informationshanteringsplan 
I slutet av 2021 beslutade överförmyndarnämnden att anta en ny 
informationshanteringsplan som ersatte befintlig bevarande-, och gallringsplan. 
Den nya informationshanteringsplanen innebär att färre handlingar ska sparas på 

papper och att huvuddelen av inkommande handlingar istället sparas digitalt. Den 
gemensamma överförmyndarnämnden skannar sedan 2014 in allt material och är 
därför mindre beroende av pappersakterna för att kunna handlägga nämndens 

ärenden. 

Måluppfyllelse under året 
Nämnden har arbetat med sex av inriktningsmålen i Mål och budget. Nämnden har 
uppfyllt tre av dessa helt, ett i hög grad och två delvis. 

Målet som uppfylldes i hög grad kunde inte uppfyllas helt eftersom målet var att 

samtliga årsräkningar skulle vara granskade den 1 september 201. Förvaltningen 
nådde målet till 98%. 

Målen som uppfylldes delvis kunde inte uppfyllas helt då rekryteringsmålet på 80 nya 

ställföreträdare inte kunde nås, det rekryterades 44 st. Det var också planerat att 

genomföras utbildning om funktionsnedsättning för förvaltningens medarbetare och 
nämndens ledamöter. Förvaltningens medarbetare fick en utbildning under slutet av 

2021 och samma utbildning är planerad för nämndens ledamöter under våren 2022. 

Nämndens arbete med rekryteringsträffar för att hitta personer som är intresserade av 
att ta uppdrag som ställföreträdare har genomförts både digitalt och genom fysiska 

träffar i samverkanskommunerna under året. Nämndens mål var att rekrytera 80 nya 

ställföreträdare och utfallet blev bara 44 nya ställföreträdare. Genom samverkan med 
andra större överförmyndare nationellt har det framkommit att detta ser ut att vara en 
trend för 2021. Många överförmyndare upplever en svårighet att rekrytera 
ställföreträdare under en pågående pandemi. Det är inte fastställt exakt vad detta 

beror på men kan ha att göra med en försiktighet att engagera sig i ideella uppdrag, 

många har till exempel velat vänta ut vaccination och restriktioner. 

För att råda bot på denna brist på ställföreträdare inför 2022 har nämnden tagit fram 
en ny annonseringskampanj där verkliga ställföreträdare får berätta om sina 
upplevelser och goda exempel för att motivera andra att också våga ta uppdrag. 

34



Sida 3 (7) 

Gemensam nämnd 

Överförmyndarnämnden 

Resultat 

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos 

Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108 

Politisk verksamhet 19,8 1,5 2,9 1,0 

Flyktingmottagande 2,2 0,3 0,2 0,2 

Nämnden totalt 22,0 1,8 3,1 1,2 

Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan samtliga kommuner i 

Uppsala län. Nämnden har en gemensam budget på drygt 37 miljoner kronor. Då ingår 
gemensamma kostnader och alla kommuners bidrag till gemensamma budgeten.  

Periodens resultat för den gemensamma nämnden per december är ett överskott om 
1,8 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden.  
Avvikelsen återfinns dels inom förvaltningens kansli och är lägre 

verksamhetskostnader (personal och övriga kanslikostnader) än budgeterat. Dels lägre 

kostnad för arvode till uppdragstagare, då förvaltningen har något färre ärenden än 
budgeterat. 

Uppsala 

Överförmyndarnämnden 

Resultat 

Kommunbidrag Bokslut Bokslut Helårsprognos 

Belopp i miljoner kronor 2021 2021 2020 202108 

Politisk verksamhet 19,8 0,7 1,6 0,4 

Flyktingmottagande 2,2 0,5 0,4 0,4 

Nämnden totalt 22,0 1,1 2,0 0,7 

I Uppsala kommuns resultat ingår Uppsalas del av den gemensamma nämndens 

resultatet, underskott/överskott regleras gentemot övriga kommuner. Därtill kommer 
de intäkts- och kostnadsposter som endast gäller Uppsala kommun. Det är kostnader 

för Uppsalapolitikerna och bidrag från Migrationsverket.  

För Uppsala kommuns del är periodens resultat ett överskott om 1,1 miljoner kronor, 
vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget. Avvikelsen återfinns dels inom 

förvaltningens kansli och är lägre verksamhetskostnader (personal och övriga 

kanslikostnader) än budgeterat. Dels lägre kostnad för arvode till uppdragstagare, då 

förvaltningen har något färre ärenden än budgeterat. 
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Utvecklingen över tid 

Uppsala läns överförmyndarverksamhet har ungefär samma antal ärenden per 
anställd som Västerås och Gävle av R9-kommunerna (9 kommuner som Uppsala 

kommun ofta jämför sin verksamhet med), mellan 150 och 200 ärenden. Antal ärenden 
hos den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län är på en relativt stabil 

nivå och löpande handläggning hinns med utan att stora balanser bildas och 
utvecklingsarbete kan återigen bedrivas. Statistiken som redovisas är för 2020 

eftersom 2021 års statistik inte publiceras av Länsstyrelsen förrän under mars månad 
2022. 

En stor och viktig del av överförmyndarverksamheten är granskningen av gode 

männens och förvaltarnas årsredovisningar. I samband med granskning av 
årsredovisningen ska överförmyndaren kontrollera att den enskilde fått nytt av sina 

0

50

100

150

200

250

300

Antal ställföreträdarskap per årsarbetstid (2019)

5
2

4
9

6
0

2
1

0

4
6

0
8

5
3

0
2

2

2
8

1
1

6
7

8
9

6
5

9
1

4
4

8
7

7
8

7

6
5

9
0

3
6

8
6

5

1
4

1
0

8
7

7
8

8
8

6
4

7
8

3
7

9
4

6

1
1

4
7

7
7

0
0

0
0

0

3
0

8
1

5
8

9
9

4

2
3

6
6

7
8

0
7

9
5

1
0

6
3

4
7

2
3

2
6

8
1

7
1

4
9

1
6

7

Totalt värde som omfattas av nämndens tillsyn (2020)

36



Sida 5 (7) 

inkomster samt eventuellt kapital och att den enskilde inte lidit några rättsförluster. 
För att göra en bedömning av hur stor inkomst och förmögenhet som respektive 
överförmyndarverksamhet har tillsyn över är det intressant att titta på det samlade 

värdet som omfattas av överförmyndarens tillsyn. Stockholms överförmyndare sticker 
ut med långt större samlade värden än någon annan överförmyndarverksamhet. 
Uppsala läns överförmyndarnämnd har tillsyn över cirka 2,4 miljarder kronor vilket är i 
ungefär samma storlek som Göteborgs överförmyndarnämnd. Det är en ökning med 
290 miljoner kr jämfört med föregående år. Nämnden har en välutarbetad 

granskningsrutin och har på de senaste åren utarbetat ett arbetssätt vid granskning av 
årsräkningar som gör att granskningen även avslutas i tid.  

 

 

Arvode till gode män och förvaltare är en stor del av nämndens budget. Det är upp till 
varje överförmyndarnämnd att bestämma vilka arvodesriktlinjer som ska tillämpas. 

Många överförmyndare tillämpar Sveriges Kommuners och Regioners riktlinjer vilket 
även överförmyndarnämnden i Uppsala län gör. Vem som är betalningsansvarig för det 

arvode som överförmyndaren beslutar till god man eller förvaltare framgår av lag. Det 

styrs av inkomster och tillgångar, enskilda med låga inkomster och små tillgångar 
betalar inte arvode medan övriga gör det.  I Uppsala län står kommunen för arvodet i 

strax under hälften av alla ärenden vilket är relativt normalt.  
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Kostnaden för överförmyndarverksamheten per kommuninvånare skiljer sig relativt 
mycket åt mellan kommunerna i R9 och även mellan de större kommunerna i landet. 
Uppsala läns överförmyndare har en kostnad om 82 kronor per kommuninvånare 

vilket ligger i närheten av kostnaden för flera andra kommuner; Malmö, Stockholm, 

Västerås och Örebro. Det är en minskning med 6 kr jämfört med föregående år. 

Framtida utmaningar 

Dagens ställföreträdarsystem är baserat på att det finns ett ideellt engagemang i 
samhället, där en stor del av uppdragen innehas av anhöriga till den enskilde. 

Systemets ideella karaktär grundar sig i föreställningen att en god man ska vara 

just en god person som kliver in och hjälper en medmänniska. Däremot finns det 
uppdrag som är mer komplicerade och krävande än genomsnittet och som innebär 

en större insats från ställföreträdaren. Det kan vara uppdrag där det exempelvis 
finns omfattande skulder, missbruk eller hemlöshet. I dagsläget står många 

överförmyndare inför den stora utmaningen att rekrytera kompetenta 
ställföreträdare till sådana uppdrag. 

Sverige har en åldrande befolkning och det går mot en utveckling där äldre blir 
både fler i antal och lever längre. I Uppsala län förväntas antalet personer som är 80 

år eller äldre att fördubblas under de kommande åren. Detta kommer att ställa 
större krav på den kommunala verksamheten som helhet, och däribland 
överförmyndarnämnden. 

Nämnden följer den digitala utvecklingen inom relevanta områden för att kunna 

säkerställa en effektiv och rättssäker överförmyndarverksamhet överlag. Med stöd 

av nämndens nya digitala färdplan säkerställs en långsiktig och strukturerad 

strategi för att följa den digitala utvecklingen. Under hösten 2020 uppgraderades 
nämndens ärendehanteringssystem Wärna till den nya versionen Wärna Go. Det 
finns även utvecklingsmöjligheter med Wärna Go som är aktuella att bevaka 

framöver. Det gäller till exempel digitala uttagsansökningar, digital brevlåda och 
digital arkivering. 
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Som tidigare nämnts har det presenterats en offentlig utredning om reglerna kring 
ställföreträdarskap. Utredningen är inte en översyn av ställföreträdarsystemet i sin 
helhet, utan fokus ska vara på de områden där brister och problem föreligger. En 

stor del av utredningen ägnas åt en förbättrad tillsyn, både vad gäller 
överförmyndarnas tillsyn över ställföreträdarna och länsstyrelsens tillsyn över 
överförmyndarna. I grund och botten handlar det om att utveckla och 
kvalitetssäkra den kommunala överförmyndarverksamhetens organisation och 
kompetens, där tillsynen ska vara effektiv och rättssäker.  
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