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Inledning 

Varje nämnd ska under hösten varje år ta fram en verksamhetsplan för 

kommande budgetår för sitt verksamhetsområde.  

Verksamhetsplanen ingår som en del i kommunens styrning och ledning inom 

området ekonomi- och verksamhetsstyrning. I riktlinjerna för styrning och 

ledning står det att när kommunfullmäktige i juni beslutat om de 

kommunövergripande målen ska nämnden senast i oktober besluta om mål 

och uppdrag för sina verksamheter. Därefter ska verksamheterna upprätta 

planer med sina åtagande och aktiviteter som i sin tur ska bidra till att 

nämnden och de kommunövergripande målen nås. 

Verksamhetsplanen följs upp av kommunfullmäktige i delårsrapport och 

årsbokslutet.  

Nämndens uppdrag 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten bedrivs 

enligt regler i föräldrabalken och andra författningar knutna till verksamhets-

området. 

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, 

gode män och förvaltare (ställföreträdare), samt pröva tillståndsärenden i 

enskilda fall. Syftet med tillsynen av ställföreträdare är att förhindra att barn 

eller vuxna (huvudmän) som inte själva som kan ta tillvara sin rätt i samhället 

missgynnas ekonomisk eller rättsligt.  

Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet.  

Nuläges- och omvärldsanalys  

Med en skakig omvärld kommer allt fler ensamkommande barn till 

kommunen, antingen placerade direkt i kommunen eller via placering i någon 

annan kommun, som sedan i sin tur köper plats på något HVB-hem i 

Kramfors. Detta medför att behovet av gode män för dessa barn är större än 

någonsin, så stora att det är svårt att nu hösten 2015 överblicka och hantera. 

Svårigheter att rekrytera gode män är ingen ny fråga för nämnden, men har nu 

väldigt snabbt fått nya dimensioner.  

Efter den nya författningen som trädde i kraft 1 januari 2015, som innebär att 

länsstyrelsen ska ta del av statistik från nämnden, väntar vi fortfarande på 

besked från länsstyrelsen vilken statistik de önskar.  

Kommunövergripande mål 

Nämnden ska med ett års perspektiv besluta om mål för sina verksamheter. 

Dessa mål ska bidra till att de kommunövergripande målen i budgeten nås 

liksom de mål som finns i programmen för mandatperioden. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunövergripande mål  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning. 
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Kommunfullmäktige följer upp dessa mål med ett antal indikatorer, de flesta 

är jämförbara med andra kommuner och alla ska kunna följas upp en gång per 

år. 

Nämndens mål  

Nöjda medborgare och kunder 

 

Ställföreträdarna ska känna sig trygga i sitt uppdrag utifrån deras 

förordnande 
Indikator Nuläge Mål för 2016 

Enkät till ställföreträdarna där vi frågar om de känner sig trygga i sitt 
uppdrag 

Nytt 70 % 

 

God kvalitet 

Granskningen av årsräkningarna ska vara effektiva 
Indikator Nuläge Mål för 2016 

Andel granskade och arvoderade årsräkningar 30 juni 80 % 80 % 

Andel granskade och arvoderade årsräkningar 30 
september 

100 % 100% 

 

Tillgängligheten ska vara god 
Indikator Nuläge Mål för 2016 

Handläggningstiden vid ansökan om ställföreträdare  3 månader Maximalt 3 
månader 

Kontakt ska tas med den som ansökt om ställföreträdare 
men inte fått någon inom tre månader 

Nytt 100 % 

 

Attraktiv arbetsgivare 

Överförmyndarnämnden har inget eget mål för detta område, eftersom 

verksamheten är organiserad inom kommunstyrelsen. Nämnden följer 

kommunstyrelsens resultat. 

God ekonomisk hushållning 

Nämnder håller sin budget 
Indikator Nuläge Mål för 2016 

Redovisning vid årets slut (tkr) +188 0 

Detaljbudget 

 
Område Nettobudget 2015 (tkr) Nettobudget 2016 

Nämnd 185 188 

Ställföreträdare 1038 1038 

Verksamhet 1470 1455 

Totalt 2693 2681 
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Plan för internkontrollen 

Varje nämnd har enligt riktlinjen för styrning och ledning (pkt 1.6) ansvar för 

att den interna kontrollen är tillräcklig, Syftet med intern kontroll är … 

Mål/område Vilka risker finns Kontroll- 
moment 

Kontroll-
metod 

Hur ofta 

Nöjda medborgare 
och kunder 
 

Den största risken är 
om fel ställföreträdare 
förordnas så att 
huvudmannen 
missgynnas. 

Kontrollera att 
tilltänkt 
ställföreträdare 
är skuldfri, inte 
har 
försörjningsstöd, 
inte är straffad 
för person- 
och/eller 
ekonomisk 
brottslighet samt 
inte är ställd 
under förvaltare. 

RPS 
Kronofogden 
Socialtjänst 
Förvaltafrihe
tsbevis 

Vid nytt 
uppdrag 

 En annan risk är att 
ställföreträdaren inte 
känner sig trygg i sin 
roll och därför antingen 
gör för mycket eller 
inte sköter sitt 
uppdrag. 

Utbildning av 
ställföreträdare. 

Norstedts 
Juridiks 
intyg om 
genomånge
n utbildning 
samt SKL:s 
intyg om 
genomgång
en utbildning 
för god man 
till 
Ensamkom
mande barn 

Alla nya 
ställföreträdare 

God kvalitet Om det tar längre tid 
än tre månader att få 
en ställföreträdare 
ökar risken att 
huvudmannen far illa.  

Hitta lämplig 
ställföreträdare 
inom tre 
månader. 

Bevakning i 
Wärna 

Var 8:e vecka 

 

Plan för medborgardialog 

Nämnden planerar inte att ha några medborgardialoger. 

Plan för jämställdhet och mångfald 

Nämnden har ingen egen plan, utan följder den plan som kommunstyrelsen 

beslutar om.  

Plan för utvecklingsaktiviteter 

Vi räknar med att införa den nya plattformen förverksamhetssystemet E-

Wärna.  

Dessutom ska vi fortsätta att följa utvecklingen av den e-tjänst som är kopplad 

till E-Wärna som innebär att ställföreträdare lämnar in årsräkningen 

elektroniskt.  

Ett utvecklingsarbete krävs också för att få fler nya gode män.  
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Nyckeltal 

Investeringar 

Nämnden har inte begärt några investeringsmedel från budgetberedningen för 

att kunna föra in den nya plattformen. Om kostnaden blir för hög måste vi 

begära pengar i 2017 års budget. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ärenden vid 
överförmyndarnämnden 
(aktiva under året), totalt antal 

295 300 308 292 360 386 

varav godmanskap  175 178 196 181 203 213 

förvaltarskap 42 46 44 43 54 57 

Förmynderskap (under 18 år) 56 56 53 54 79 63 

ensamkommande flyktingbarn 22 20 15 14 24 53 

            

Utbetalda arvoden, kr        

- Kommunen betalat till 
god man/förvaltare 

485 789 639 539 621 579 823 667 742 118 786 107 

- Huvudmannen betalat 469 237 536 319 659 830 754 063 702 843 926 352 

Kontrollerade årsräkningar 
    

  

Andel kontrollerade vid  juni 
månads utgång 

   81 % 72 % 100 % 




