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1. Formalia 

1.1. Parter/kontaktpersoner 
Beställare är Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd. Ombud är Jenny 
Jonsson, sakkunnig för överförmyndarnämnden.  

Utförare är överförmyndarverksamheten. Ombud är enhetschef Jenny 
Jonsson. 

1.2. Giltighetstid 
Denna överenskommelse avser kalenderåret 2022. 

1.3. Omfattning 
Verksamheter: Överförmyndarverksamheten 

1.4. Ansvarsfördelning 
Nämnden ansvarar för uppföljning av verksamheten  

Överförmyndarverksamheten svarar för verksamhetsledning och personal och 
har det fulla arbetsgivaransvaret.  

Överförmyndarverksamheten svarar för de lokaler som behövs för avtalad 
verksamhet.  

Överförmyndarverksamheten ska vara försäkrad genom kommunens 
gemensamma försäkringssystem och svara för självriskkostnader.  

Överförmyndarverksamheten ska bidra med uppgifter till och samverka kring 
övrig verksamhetsuppföljning. 

1.5. Insyn och tillsyn 
Nämnden har rätt till skälig insyn i överförmyndarverksamheten i frågor som 
rör åtagande enligt denna överenskommelse. Överförmyndarverksamheten 
ska kontinuerligt hålla nämnden underrättad om förändringar i verksamheten.  

Parterna åtar sig att hålla varandra underrättade om och samråda kring 
förändringar i volymer, kvaliteter eller förändringar i avtal med 
underleverantörer som kan innebära förändrade kostnader för innevarande 
eller kommande period.  

1.6. Dataskyddsombud 
Uppgift om vem som är dataskyddsombud för nämndens räkning kan fås från 
Kommunledningskansliet. 
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1.7. Styrande dokument   
Överförmyndarverksamheten är en obligatorisk och lagstyrd verksamhet som 
främst regleras utifrån föräldrabalken. 

2. Grunduppdrag 
Överförmyndarverksamheten arbetar på uppdrag av Nyköping- Oxelösunds 
överförmyndarnämnd och fattar beslut enligt delegation.  

Överförmyndarverksamheten utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och 
gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan 
ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina 
rättigheter. Överförmyndarverksamheten ansvarar för att utse gode män, 
förvaltare, förmyndare och gode män för ensamkommande barn.  

Överförmyndarverksamheten är en lagstyrd verksamhet som arbetar främst 
utifrån Föräldrabalken.  

 

Verksamhetsområde   

Överförmyndarverksamheten 

 

 

Handlägger och fattar beslut utifrån 
främst Föräldrabalken. 

Utövar tillsyn av gode män, förvaltare 
och förmyndare genom till exempel 
granskning av inlämnade 
årsräkningar/sluträkningar/redogörelser. 

Rekrytering och utbildning av gode 
män, förvaltare och gode män till 
ensamkommande barn. 

Lämnar in yttranden till tingsrätten 
utifrån förelägganden gällande 
anordnande eller upphörande av 
godmanskap eller förvaltarskap. Utreder 
behov gällande anordnande av 
godmanskap och förvaltarskap utifrån 
inkomna anmälningar.  
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3. Uppföljning av utförarens verksamhet inom 
ramen för grunduppdraget 

Uppföljningen ska genomföras i samband med delårsrapport och årsbokslut. 
Uppföljningen ska rapporteras till nämnden.  

Vad När Hur Till vem 

Redovisning av 
aktiviteter som 
genomförs inom 
grunduppdraget 
och nämndens 
verksamhets-
inriktning.  

 

I samband med 
delårsbokslut 
och årsbokslut  

 

Redovisning i 
BPA, ev 
avstämningsmöte 
och rapportering 
till nämnd  

 

Nämnd 

Redovisning av 
avvikelser från 
grunduppdraget 
och nämndens 
verksamhets-
inriktning.  

 

I samband med 
delårsbokslut 
och årsbokslut  

 

Redovisning i 
BPA, ev 
avstämningsmöte 
och rapportering 
till nämnd  

 

Nämnd 

4. Särskilda uppdrag 2022 
 

Särskilda uppdrag Direktiv/Bakgrund Finansiering 
Rapportering av 
arbetet med upp-
draget 

Införa kunskapstest för 
gode män och förvaltare 

Enligt 
överenskommelse 
2021 

Inom ram Till nämnd 

Verksamhetsutveckling i 
form av utökad 
digitalisering och 
utformning av tjänster 
och 
verksamhetsprogram 

Enligt 
överenskommelse 
2021 

Inom ram Till nämnd 
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5. Ekonomi 
Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd har en egen budget. Ett 
samverkansavtal (KK20/446) finns mellan Nyköping- och Oxelösunds 
kommuner som reglerar ersättningen.  

6. Ekonomisk uppföljning 
Ekonomisk uppföljning redovisas till nämnd per februari, april, juli, oktober 
samt vid delår och helår.  
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