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Årsredovisning och ansvarsfrihet för
Överförmyndarnämnden Mitt 2020
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna upprättad årsrapport för 2020
2. Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Ärendet i korthet
Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en
gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden Mitt. Sundsvalls kommun är
värdkommun. Detta ärende avser hanteringen av årsredovisning och ansvarsfrihet för
nämnden och Ånge kommuns utsedda ledamöter och ersättare.

Förvaltningens övervägande
I årsrapport 2020 framgår att målet Skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt
förmyndarskap kommer i kontakt med nämnden, så de kan fullgöra sina skyldigheter
rörande nämndens verksamhetsområde är uppnått.
2019 fastställde nämnden verksamhetsplan för 2020 med följande mål:
•

Effektiv och rättssäker granskning av redovisningshandlingar.

•

Genom digitalisering erbjuda god service till medborgare

•

Tillvarata och stärka de potentiella och befintliga ställföreträdarna, så att de
kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän.

•
Skapa goda förutsättningar för de som på grund av sitt förmyndarskap kommer
i kontakt med nämnden, så de kan fullgöra sina skyldigheter rörande nämndens
verksamhetsområde.
Målen Effektiv och rättssäker granskning av redovisningshandlingar, Genom digitalisering
erbjuda god service till medborgare och tillvarata och stärka de potentiella och befintliga
ställföreträdarna, så att de kan agera för att motverka en rättsförlust för sina huvudmän
är delvis uppfyllda utifrån att inte alla indikatorer inte är uppnådda.
Det ekonomiska resultatet för nämnden är ett överskott på 1,1 miljoner kronor jämfört med
budget.
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Intäkterna är lägre för 2020 än 2019. Avvikelsen består till stor del av ersättningen för
Ensamkommande barn (EKB). Intäkter och kostnaderna för EKB härleds till
arvodeskostnaderna. Detta är en faktor som inte nämnden kan påverka, utan beror på hur
många barn som vistas i kommunerna. Jämfört med 2019 har antal ärenden minskat 2020.
Personalkostnaderna för kontoret är lägre än budgeterat. Sjukfrånvaro och vård av barn har
påverkat personalkostnaderna. I resultatet framgår att kostnaderna för Förvaltare och Gode
män är lägre än budgeterat. Kommunens kostnader för arvode har minskat de senaste åren.
Detta beror på att huvudmännen har en högre arvodesgrundand inkomst än tidigare år. Det
innebär att kommunens andel minskar i förhållande till huvudmännens andel.
Covid-19 har påverkat verksamhetens övriga kostnader. På grund av restriktioner har
utbildningar under året ställts in eller ersatts med billigare digitala utbildningar.

Beslutet ska skickas till
Överförmyndarnämnden Mitt

