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Sammanfattning 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har Ernst & Young AB grans-
kat överförmyndarverksamheten i kommunen. Syftet med granskning är att belysa styrning 
och uppföljning. Granskningen innefattar även processen för rekrytering av gode 
män/förvaltare samt granskningen av årsräkningar och sluträkningar. Granskningen omfattar 
inte överförmyndarens handläggning och bedömning i enskilda ärenden.  
 
Styrning och uppföljning 
Något datorstöd i form av program speciellt utvecklat för administrationen av överförmyndar-
verksamhet används inte i Hylte kommun. Vi rekommenderar kommunen att utreda behovet 
av att införskaffa ett datastöd vilket även skulle underlätta vid eventuell bortavaro av över-
förmyndaren samt till kommande efterträdare.  
 
Det finns inte något reglemente, interna mål eller intern kontrollplan upprättad för överför-
myndaren. För att Kommunfullmäktige ska kunna utöva styrning och uppföljning av överför-
myndarverksamheten bör ett reglemente upprättas. Överförmyndaren rekommenderas också 
upprätta interna mål och en intern kontrollplan, vilka också bör följas upp.  
 
Rekrytering 
Historiskt har det inte varit svårt att rekrytera gode män och förvaltare i kommunen. Rekryte-
ringen bygger främst på personlig kännedom och kontakt varför några kontroller i regel inte 
genomförs av nya gode män och förvaltare. För att stärka processen vid rekryteringen re-
kommenderas kommunen att kontrollera så att personen inte finns med i belastningsregistret 
eller i kronofogdemyndighetens register. Vi rekommenderar också att någon form av ansö-
kan eller dokumenterad presentation görs av den som ska förordnas.  
 
Rutinen för rekrytering finns inte dokumenterad. Att dokumentera rutinen och skapa en 
checklista som förvaras tillsammans med övriga rekryteringsdokument skulle förstärka den 
interna kontrollen och även underlätta om en ersättare eller en ny överförmyndare ska 
tjänstgöra.   
 
Granskning av årsräkningar 
Granskningen som utförs bedöms i allt väsentligt vara tillräcklig. Det framgår dock inte alltid 
på årsräkningarna vad som har stämts av mot underlag och vilka kontroller som skett. Det är 
önskvärt att vidtagna granskningsåtgärder tydligare framgår av årsräkningen. Att dokumente-
ra granskningen genom att fylla i en checklista skulle tydliggöra vilka granskningsinsatser 
som ska göras och vilka som gjorts. Vi rekommenderar också överförmyndaren att införa en 
rutin för att kontrollera och säkerställa att samtliga årsräkningar verkligen har kommit in och 
har granskats.  
 
Ekonomi 
Arvoden till gode män och förvaltare avseende år 1 utbetalas först år 2. Någon periodisering 
av arvodeskostnaderna sker inte. Enligt god redovisningssed ska kostnaderna periodiseras 
mellan åren. Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare uppgår i Hylte kommun till ca 
200 tkr per år.  
 
 
Vi bedömer sammanfattningsvis att överförmyndarverksamheten i Hylte kommun, trots ovan 
nämnda synpunkter, i övrigt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  
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1 Inledning 
 
1.1 Syfte och avgränsning 
 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun har Ernst & Young AB grans-
kat överförmyndarverksamheten i kommunen. 
 
Syftet med granskning är att granska överförmyndarens verksamhet genom att belysa styr-
ning och uppföljning. Granskningen innefattar även processen för rekrytering av gode 
män/förvaltare samt granskningen av årsräkningar och sluträkningar.  
 
Granskningen omfattar inte överförmyndarens handläggning och bedömning i enskilda ären-
den.  
 
1.2 Metod 
 
Granskningen baseras på uppgifter framkomna dels vid intervju med överförmyndaren och 
hans ersättare dels vid dokumentstudier.  
 
2 Överförmyndarens verksamhet 
 
2.1 Utdrag ur lagstiftning 
 
Förmyndare ska förvalta omyndigas tillgångar och företräda dem i angelägenheter som rör 
tillgångarna. […] Förmyndaren företräder i övrigt den omyndige när detta inte enligt lag skall 
föras av någon annan. (Föräldrabalken (1949:381, 1995:974) 12 kap. 1 §) 
 
Gode män och förvaltare ska i den mån det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de 
personer som de företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person. Även om det 
inte framgår av förordnandet, omfattar den gode mannens eller förvaltarens uppdrag inte 
sådana tillgångar som har ställts under särskild förvaltning. (Föräldrabalken (1949:381, 
1995:974) 12 kap. 2 §) 
 
Förmyndare, gode män och förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid 
handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. (Föräldrabalken (1949:381, 1995:974) 12 
kap. 3 §) 
 
Den enskildes medel ska i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, ut-
bildning och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål ska placeras så 
att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning. (Föräldra-
balken (1949:381, 1995:974) 12 kap. 4 §) 
 
Förmyndare, gode män och förvaltare ska fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning 
och göra anteckningar om sina åtgärder i övrigt. Föräldrar är dock skyldiga att föra räken-
skaper och göra anteckningar endast i den utsträckning som kan anses behövligt med hän-
syn till egendomens omfattning och omständigheterna i övrigt. (Föräldrabalken (1949:381, 
1995:974) 12 kap. 5 §) 
 
Förmyndare, gode män och förvaltare ska se till att pengar och värdepapper som tillhör den 
enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren annars 
förvaltar. Om den enskilde äger värdehandlingar eller annars har rättigheter på grund av så-
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dana handlingar, svarar förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren för att behövliga 
registreringar och anmälningar görs. (Föräldrabalken (1949:381, 1995:974) 12 kap. 6 §) 
 
I viktiga frågor ska förmyndaren, om det lämpligen kan ske, höra den omyndige, om den 
omyndige har fyllt sexton år, samt den omyndiges make eller sambo. Gode män och förvalta-
re har motsvarande skyldigheter i förhållande till den enskilde samt den enskildes make eller 
sambo. (Föräldrabalken (1949:381, 1995:974) 12 kap. 7 §) 
 
2.2 Överförmyndarens uppdrag 
 
Överförmyndaren bedriver myndighetsutövning och står under tillsyn av Länsstyrelsen. Över-
förmyndarens verksamheter består dels av att utöva tillsyn över förmyndarskap där barnen 
äger medel överstigande åtta basbelopp, fast egendom eller tillgångar med villkor om sär-
skild överförmyndarkontroll, dels av att rekrytera gode män och förvaltare till personer som 
enligt beslut i tingsrätten ska ha god man eller förvaltare. Det är också överförmyndarens 
uppgift att vid behov byta gode män och förvaltare. Då ett uppdrag avslutats entledigas gode 
mannen/förvaltaren efter beslut i tingsrätten.  
 
Överförmyndaren ska administrera och se till att överförmyndarverksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Granskningen och kontrollen av gode männens och förvaltarnas eko-
nomiska redovisningar är en stor del i det administrativa arbetet. 

 
2.3 Organisation  
 
I en kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I 
Hylte kommun finns det förstnämnda. Kommunfullmäktige har fattat beslut om delegations-
ordning till överförmyndaren med rätt att vidaredelegera till kommunens kommunjurist vid 
behov.  
 
Överförmyndaren i Hylte kommun har sitt kansli i kommunhuset och träffas varje onsdag 
mellan kl 13.00–16.00. Överförmyndaren anger dock att han ofta får samtal även under 
andra tidpunkter samt till sin bostad.  
 
Överförmyndaren är inte anställd av kommunen utan är politiskt tillsatt och arvoderas för sina 
tjänster.  
 
I de fall den ordinarie överförmyndaren eventuellt skulle vara borta har kommunens kom-
munjurist funktionen och delegationen som ersättare. Hittills har det dock endast varit ett 
fåtal gånger som ersättare behövt träda in i överförmyndarens roll.   
 
Överförmyndaren i Hylte kommun har visst samarbete med de andra överförmyndarna i länet 
vilka kan rådfrågas vid behov. Sveriges Kommuner och Landsting har en tjänsteman som är 
specialist på överförmyndarverksamhet och som även kan rådfrågas vid behov. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att undersöka möjligheterna och konsekvenserna av ett 
samarbete avseende överförmyndarverksamheten med Halmstad kommun. Överförmynda-
rens kansli i Halmstad kommer om förslaget blir verklighet att hantera handläggningen och 
den administrativa delen. Syftet med ett eventuellt samarbete uppges vara att kunna upp-
rätthålla kvalitet och kompetens.  
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Behovet av godemän och förvaltare meddelas vanligen överförmyndaren antingen från nå-
gon av kommunens förvaltningar, främst omsorgskontoret eller direkt från huvudmannens 
anhöriga.  
 
En ansökan som beskriver behovet skickas antingen direkt till tingsrätten eller via överför-
myndaren. Överförmyndaren lämnar alltid sitt utlåtande innan beslut fattas av tingsrätten.  
 
Överförmyndaren i Hylte kommun har i juli 2010 92 ärenden varav 63 ärenden avser god 
manskap, 8 avser förvaltarskap och 21 ärenden avser förmyndarskap. De flesta gode 
män/förvaltare har endast ett uppdrag men det förekommer ett par stycken som har upp till 5 
ärenden.  
 
År 2006 fanns totalt 88 överförmyndarärenden i Hylte kommun vilket innebär att totalt antal 
ärenden varit på en relativt konstant nivå de senaste åren.  
 

 
2.4 Förmyndare 
 
Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig 
förbindelser utöver vad som ska gälla på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, 
testamente eller förmånstagarförordnande. För omyndiga ska det därför finnas en förmynda-
re. Normalt är den omyndiges föräldrar/vårdnadshavare förmyndare och förvaltar tillgångar-
na. 
 
Då en omyndig har tillgångar överstigande åtta basbelopp, äger fast egendom eller om över-
förmyndaren finner särskilda skäl att kontrollera förvaltningen kan den omyndige stå under 
kontrollerad förvaltning hos överförmyndaren. Den omyndige kan också ha fått tillgångar un-
der villkor att de står under överförmyndarkontroll. Förmyndaren ska årligen lämna in årsräk-
ning över den omyndiges tillgångar till överförmyndaren.  
 
Vägverket och Kronofogdemyndigheten är enligt lag skyldig att lämna uppgifter till kommu-
nernas överförmyndare/överförmyndarnämnd när omyndiga registreras i deras register. La-
gens syfte är att minska antalet skuldsatta barn och ungdomar. Överförmynda-
re/överförmyndarnämnd erhåller också uppgifter från brottsoffermyndigheten och försäk-
ringsbolag och liknande i de fall omyndiga erhåller ersättning från försäkring eller skadestånd 
som överstiger ett prisbasbelopp. I Hylte kommun sparas dessa dokument men några vidare 
åtgärder utförs inte.  
 
Överförmyndaren erhåller således information om att underårig ska stå under kontrollerad 
förvaltning i de fall tillgångarna kommer från t ex ett skadestånd eller liknande. I övriga fall 
kommer inte information som underårigas tillgångar till överförmyndarens kännedom om inte 
förmyndaren själv anmäler det.  
 

 
2.5 God man och förvaltare 
 
God man eller förvaltare behövs för personer (huvudmän) som inte själva kan bevaka sin 
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det kan vara frågan om personer som på 
grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med 
ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad etc. 
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En god man är endast ett biträde till huvudmannen vilken har kvar sin rättshandlingsförmåga. 
Detta betyder att den gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större 
rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmå-
ga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom 
ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa. Är det en ingripande åtgärd ska den 
gode mannen inhämta nära anhörigas samtycke om huvudmannen inte kan ge något.  
 
En förvaltare har inom ramen för sitt förordnande ensam behörighet att företa rättshandlingar 
för huvudmannens räkning utan att inhämta hans/hennes samtycke. 
 
I Hylte kommun sker rekryteringen av gode män och förvaltare vanligen genom kontakter. 
Det är också vanligt förekommande att en släkting eller närstående till huvudmannen förord-
nas som god man eller förvaltare. Överförmyndaren annonserar inte efter nya gode män och 
förvaltare. Överförmyndaren upplever dock att det blir svårare att hitta gode män och förval-
tare.  
 
Innan en god man eller förvaltare förordnas får han/hon muntlig information om vad uppdra-
get innebär. Någon skriftlig ansökan krävs inte. Nya gode män och förvaltare erhåller också 
boken ”Handbok för överförmyndare” av Erik Sehlin.  
 
Någon kontroll av nya gode män och förvaltare sker inte mot kronofogdens register eller mot 
brottsregistret. Inte heller någon annan kontroll sker. Enligt överförmyndaren är de som för-
ordnas välkända av överförmyndaren och i kommunen.  
 
Från det att en ansökan görs om att en person behöver en god man eller förvaltare, till att 
beslut om förordnande fattas, kan det ta allt från några veckor upp till ett par månader. An-
sökningsblankett, personbevis samt läkarintyg skickas till tingsrätten. Antingen skickas do-
kumenten in av överförmyndaren eller direkt av den sökande. När det är frågan om att byta 
ställföreträdare så gör överförmyndaren detta själv. Om det finns någon som är redo att åta 
sig uppdraget kan detta byte gå snabbt. Då är det oftast frågan om bara några dagar.  
 
Vid kortare bortavaro för en god man eller förvaltare sätts inte någon ersättare in.  
 
Kommentar 
För att stärka processen vid rekrytering av gode män och förvaltare bör kontroll ske mot dels 
kronofogdemyndighetens register samt mot belastningsregistret. Vi rekommenderar också 
att någon form av ansökan eller dokumenterad presentation görs av den som ska förordnas.  
 
Rutinen för rekrytering finns inte dokumenterad. Att dokumentera rutinen och skapa en 
checklista som förvaras tillsammans med övriga rekryteringsdokument skulle förstärka den 
interna kontrollen och även underlätta om ersättaren eller en ny överförmyndare ska tjänst-
göra.   
 

 
2.6 Tillsyn  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Sveriges överförmyndare och överförmyndarnämnder. 
Senaste tillfället då Länsstyrelsen övergripande granskade överförmyndaren i Hylte kommun 
var den 17 november 2009. Några noteringar/anmärkningar framkom inte vid denna gransk-
ning. Länsstyrelsen granskade också överförmyndaren under 2008 och inte heller då rikta-
des det några anmärkningar mot kommunens handläggning.  
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Inga enskilda skriftliga klagomål eller anmälningar har inkommit till Länsstyrelsen i Halland 
avseende överförmyndaren i Hylte kommun. Därmed har inte heller Länsstyrelsen riktat någ-
ra anmärkningar mot överförmyndaren avseende enskilda fall.  
 
 
3 Ekonomi 
 
3.1 Bokslut 
 
 
Tkr 2010* 2009 2008 
Kommunbidrag 229 222 208 
Utfall  -235 -263 -249 
Avvikelse -6 -41 -41 

* redovisat resultat per augusti. 
 
Överförmyndarens ekonomi och bokslut hanteras av personal på kommunkontorets ekono-
mienhet. För 2010 har överförmyndaren erhållit 229 tkr i kommunbidrag och per augusti 
2010 redovisas en avvikelse från budgeten med -6 tkr. 2009 erhöll överförmyndaren 222 tkr i 
kommunbidrag och redovisade ett underskott på -41 tkr. 2008 erhölls 208 tkr i kommunbi-
drag och ett negativt resultat redovisades på -41 tkr.  

 
Den enskilt största kostnadsposten hos överförmyndaren avser kostnader för arvoden till 
gode män och förvaltare.  
 
Arvoden till gode män och förvaltare avseende år 1 utbetalas först år 2. Någon periodisering 
av arvodeskostnaderna sker inte. Enligt god redovisningssed ska kostnaderna periodiseras 
mellan åren. Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare uppgår i Hylte kommun till ca 
200 tkr per år.  
 
Kommentar 
Överförmyndaren har redovisat ett negativt resultat de senaste åren. Kostnaderna för 
arvoden till gode män och förvaltare, vilka utgör största delen av kostnadsmassan, är dock 
svåra att påverka då arvodena styrs av behovet från huvudmännen.  
  
 
4 Dokumentation 
 
4.1 Akter 
 
För varje huvudman upprättas en akt där samtliga dokument som rör huvudmannen förvaras. 
Dokumenten i akterna ligger i kronologisk ordning med det senaste dokumentet överst. En 
förteckning över vilka dokument som förvaras i akten finns alltid.  
 
Något datorstöd i form av program speciellt utvecklat för överförmyndarverksamhet används 
inte i Hylte kommun. 

Kommentar 
Vi rekommenderar kommunen att utreda behovet av att införskaffa ett program speciellt ut-
format för administrationen av överförmyndarverksamhet. Ett datorstöd skulle även underlät-
ta vid eventuell bortavaro av överförmyndaren samt till kommande efterträdare.  
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4.2 Årsräkningar och sluträkningar 
 
Samtliga gode män och förvaltare ska senast den första mars, året efter uppdraget utförts, 
lämna in en årsräkning per uppdrag till överförmyndaren. I årsräkningen ska alla inkomster 
och utgifter som rör huvudmannen redovisas samt kontoutdrag från bank/utdrag från Värde-
papperscentralen (VPC) eller liknande bifogas. I de fall ovanliga eller stora transaktioner har 
ägt rum begärs kvitton/underlag in. Om de transaktioner som skett är av mer normal karaktär 
och är rimliga i förhållande till tidigare år begärs inga kvitton in.  
 
Om god manskapet eller förmyndarskapet av en eller annan anledning skulle upphöra ska en 
sluträkning lämnas till överförmyndaren senast en månad efter upphörandet. 
 
I december varje år skickar överförmyndaren hem ett brev till samtliga gode män, förvaltare 
och förmyndare där de informeras om att de ska skicka in en årsräkning, blankett till årsräk-
ning/sluträkning samt en redogörelseblankett bifogas. I sändelsen framgår också datum för 
inlämnandet.  
 
För att säkerställa att de sociala avgifter som de huvudmän som själva betalar arvode till sina 
gode män/förvaltare betalas till skatteverket sker hanteringen via kommunens lönekontor. 
Huvudmannen erhåller en faktura med arvode till gode mannen/förvaltaren plus sociala av-
gifter. När kommunen därefter erhållit betalningen från huvudmannen görs en utbetalning av 
arvodet till gode mannen/förvaltaren och kommunen hanterar de sociala avgifterna och kon-
trolluppgifterna till skatteverket.  
 
Samtliga årsräkningar och sluträkningar granskas av överförmyndaren. Vid granskningstillfäl-
let kontrolleras att de ingående balanserna för året är de samma som de utgående balanser-
na föregående år. Redovisade mellanhavanden med bank/VPC eller liknande kontrolleras 
mot kontoutdrag. Kopia på kontoutdrag sparas vanligen tillsammans med årsräkningen. Vi-
dare görs en rimlighetsbedömning jämfört med tidigare år över inkomster och utgifter. I vissa 
fall stäms ytterligare poster av mot kvitton/underlag.  En bock sätts jämte kontrollerat belopp.  
 
Ändringar i lagstiftningen från den 1 januari 2009 innebär att överförmynda-
re/överförmyndarnämnd numera kan begära in uppgifter direkt från banker och liknande i de 
fall det anses behövas. Uppgifter kan dock endast inhämtas avseende personer som redan 
har en god man eller förvaltare.  
 
Efter avslutad granskning noteras det på årsräkningen/sluträkningen om den är granskad 
med eller utan anmärkning samt datum för granskningen tillsammans med överförmyndarens 
signatur. Någon dokumenterad rutinbeskrivning finns dock inte och någon checklista för 
granskningen används inte.  
 
I augusti – september brukar samtliga årsräkningarna vara färdiggranskade. Gode männen 
och förvaltarna erhåller sitt arvode strax efter granskningen är klar.   
 
Kommentar 
Överförmyndarens granskning bedöms i allt väsentligt vara tillräcklig. Det framgår dock inte 
alltid på årsräkningarna vilka uppgifter som har stämts av mot underlag och vilka kontroller 
som skett. Det är önskvärt att vidtagna granskningsåtgärder tydligare framgår av årsräkning-
en. Att dokumentera granskningen genom att fylla i en checklista skulle tydliggöra vilka 
granskningsinsatser som ska göras och vilka som gjorts.  
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En dokumenterad rutin skulle också tydliggöra och förenkla om en ersättare eller en ny över-
förmyndare tillsätts. 

Vi rekommenderar också överförmyndaren att införa som rutin för att kontrollera och säker-
ställa att samtliga årsräkningar verkligen har kommit in och har granskats.  
 
4.3 Arvoden  
 
Sveriges Kommuner och Landsting ger ut rekommendationer på arvodesnivåer för gode män 
och förvaltare men det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i respektive kommun 
som bestämmer storleken av arvodet. Arvode kan betalas ut för uppdrag att förvalta egen-
dom, sörja för person eller bevaka rätt. Vad som ingår i uppdraget och vad arvode betalas för 
framgår av förordnandet.  
 
I Hylte kommun lämnar gode männen och förvaltarna in en redogörelse till överförmyndaren 
över vad de gjort under året. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsräkningen. Med 
utgångspunkt från denna redogörelse och utifrån hur mycket den gode mannen/förvaltaren 
erhållit i arvode föregående år gör överförmyndaren en rimlighetsbedömning och bestämmer 
därefter storleken på årets arvode. Vanligen ligger arvodet på ca 8 tkr per ärende.  
 
 
4.4 Styrande dokument 
 
För överförmyndaren i Hylte kommun finns inte några interna mål eller någon internkontroll-
plan upprättad.  
 
Det finns inte heller något reglemente upprättat för överförmyndaren.  
 
Kommentar 
Överförmyndaren rekommenderas upprätta en intern kontrollplan med tillhörande kontroll-
mål. Av planen bör det också framgå vem som ska utföra kontrollerna, till vem utförda kon-
troller ska rapporteras samt hur ofta kontrollerna ska genomföras.  
 
Även om överförmyndarverksamheten är styrd av lagar rekommenderar vi att interna mål 
och verksamhetsmål upprättas årligen, vilka också bör följas upp.  
 
För att Kommunfullmäktige ska kunna utöva styrning och uppföljning av överförmyndarverk-
samheten bör ett reglemente upprättas. 
 
 
 
Helsingborg den 16 september 2010 
 
 
 
Karin Hansson  
Ernst & Young AB 


