
Sida
1(10)

Datum
2019-02-22 Dnr: ÖFN 2019/5

Verksamhetsplan för 
överförmyndarnämnden 

2019

Dokumenttyp
Styrande dokument 

Dokument-ID
ÖFN 2019/5

Datum för beslut
2019-02-22

Version

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Dokumentansvarig Ansvarig för uppföljning
Enhetschef ÖFN

Reviderad

Dokumentet gäller
Verksamhetsplan för ÖFN

Co
nf
ide

nt
ial

Sj
ölé

n,
Bi
lly

04
/0

9/
20

19
 0
8:

22
:5

8

No 
dis

tri
bu

tio
n 
all

ow
ed



Kramfors kommun
Datum
2019-02-22

     
Dnr: ÖFN 2019/5

Sida
2(10)

1 Inledning 
Varje nämnd ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för sitt 
verksamhetsområde. Verksamhetsplanen gäller för kommande budgetår. 

Riktlinjerna för styrning och ledning anger att efter 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 åtaganden och aktiviteter som i sin 
tur ska bidra till att nämndens och de kommunövergripande målen nås. 

Verksamhetsplanen tas fram genom en process där verksamheten under 
sommaren/hösten (innevarande år) ser över och vid behov justerar de 
verksamhetsbeskrivningar som ingår för att beskriva nämndens uppdrag. 

Under valår påverkas processen i tid. Efter valet ska det nytillträdda  
kommunfullmäktige  behandla budgeten för nästkommande år på sitt första 
sammanträde. Det arbete som nämnderna normalt sett utför på hösten, 
förskjuts därför några månader i tiden, eftersom man inväntar 
kommunfullmäktiges beslut om budget och mål. Kommunfullmäktige 
beslutade om en budget i november 2018 och i budgetskrivningen ingick 
antagandet av en ny styrmodell. 

Den nya styrmodellen har påverkat nämndernas arbete då dessa i sin tur 
måste anpassa sina nämndmål och verksamhetsplaner efter den nya 
styrmodellen.

De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är: 

 Kramforsbon

 Samhällsutveckling

 Medarbetare

 Ekonomi

Till perspektiven finns ett antal kommunövergripande mål fastställda. 

2 Nämndmål
Nämndens mål ska bidra till att de kommunövergripande målen uppnås. Till 
nämndens mål finns ett antal indikatorer (mätetal) knutna. På vilket sätt 
mätningen av indikatorerna ska ske finns även med i planen och ett målvärde 
är framtaget för varje mål.  

Verksamheten har även identifierat ett antal aktiviteter. Samtliga av dessa 
bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål, men är inte alltid möjliga 
att sortera in under nämndmålen. För att skapa en så utförlig bild som 
möjligt av nämndens arbete under 2019, finns dessa aktiviteter beskrivna 
under rubriken 6, särskilda utvecklingsaktiviteter 2019. Co
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3 Nämndens uppdrag
Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 
författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. 
Nämndens huvuduppgifter är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, 
gode män och förvaltare (ställföreträdare). Syftet med tillsynen av 
ställföreträdare är att förhindra att barn eller vuxna (huvudmän) som inte 
själva kan ta tillvara sin rätt i samhället missgynnas ekonomisk eller rättsligt. 
Nämnden rekryterar och utbildar även ställföreträdare och prövar 
tillståndsärenden i enskilda fall. 

Överförmyndarnämnden är från och med 2019 tillika jävsnämnd. Som sådan 
har nämnden uppdraget att besluta i ärenden om tillsyn och övrig 
myndighetsutövning där kommunstyrelsen på grund av jäv inte själva kan 
fatta beslut.

4 Nuläges- och omvärldsanalys
Nationellt sett är Sveriges kommuner ansträngda av den demografiska 
utvecklingen som medför att kommunernas kostnader ökar i en snabbare takt 
än de kommunala intäkterna. Kramfors kommun delar den nationella 
utmaningen och kämpar sedan flera decennier tillbaka med en negativ 
befolkningsutveckling som är svår att vända. Det innebär ytterligare behov 
av effektiviseringar och anpassningar för att uppnå en balans mellan 
verksamhet och ekonomi. 

4.1 Ändrade förutsättningar i samhället
Indragningar och åtstramningar inom vård och omsorg påverkar behovet av 
att få hjälp på annat sätt som exempel genom god man. Fler kategorier av 
hjälpbehövande människor i samhället får rätt till god man. De 
hjälpbehövandes behov av hjälp blir även allt mer komplex. Gruppen unga 
vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Genom migration 
blir Sverige allt mer mångkulturellt och de hjälpbehövande talar olika språk 
och har olika kulturell bakgrund. 

En ny lag om framtidsfullmakter trädde i kraft 1/7 2017. Den lagen kan 
generera nya arbetsuppgifter för nämnden och kommunerna kompenseras 
inte för den ökade administrationen. 

4.2 Intresset för ideella engagemang avtar
Rekryteringen av nya ställföreträdare påverkas av det i samhället avtagande 
intresset för ideella engagemang och uppdrag. Föreningsliv och ideella 
organisationer konkurrerar med varandra om frivilligas ideella insatser. 
Överförmyndarenheten lägger ner allt mer tid på att rekrytera nya 
ställföreträdare och finna nya kanaler att nå dem, men har inte helt lyckats 
med att rekrytera tillräckligt många nya lämpliga ställföreträdare.
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4.3 Ställföreträdares kompetens och lämplighet
Idag finns det ett större behov av hjälp av en god man än det finns lämpliga 
gode män att tillgå. Den hjälpbehövandes behov av hjälp blir allt mer 
komplex och därmed ställs det allt högre krav på ställföreträdarens 
kompetens. Sverige är mångkulturellt och det finns behov av ställföreträdare 
som talar olika språk och har kännedom om olika kulturer. För att kunna 
tillgodose behovet av lämpliga ställföreträdare behöver överförmyndar-
nämnden kontinuerligt utbilda ställföreträdarna efter de behov som finns. 
Det finns ett flertal ärenden där det krävs en professionell ställföreträdare. En 
del av behovet täcks av vår egen förvaltarenhet.

4.4 Krav på snabb och lättillgänglig service
Människor har idag vant sig vid att kunna sköta många ärenden med privata 
eller offentliga organisationer via e-tjänster. Det innebär tillgång till service 
under dygnets alla timmar och oberoende av plats. Det finns en ökande 
förväntan att på motsvarande sätt kunna få tillgång till delar av den 
kommunala servicen.

Lättillgänglighet handlar också om viktiga traditionella faktorer som 
öppethållande, svarstider, bemötande och möjligheter för grupper med 
funktionshinder att enkelt få tillgång till den kommunala servicen.

I Kramfors har vi kundtjänsten Kom in dit våra medborgare och företag kan 
vända sig för att på ett samordnat sätt få personlig service liksom stöd i att 
använda olika kommunala e-tjänster.

Överförmyndarenheten har utvecklat några e-tjänster och arbetet fortsätter 
med att förvalta dem. Under våren 2018 har även E-tjänsten, E-Wärna, 
installerats. E-Wärna är en digital tjänst med funktioner som stödjer 
ställföreträdaren i sitt uppdrag. Tjänsten ger en digital kassabok och en 
funktion som möjliggör en digital hantering av årsräkningen. E-tjänsten är 
dessutom integrerad till verksamhetssystemet.

4.5 Ensamkommande barn(EKB)
Kommunernas mottagning av ensamkommande barn speglar av sig i 
överförmyndarnämndens verksamhet genom att alla barn som kommer 
ensamma till Sverige ska ha en god man. Administrationen avseende 
godmanskap för ensamkommande barn står för en del av 
överförmyndarenhetens verksamhet. Gode män står under tillsyn och ska 
rekryteras, utbildas och arvoderas av överförmyndarnämnden. Antalet EKB 
har minskat rejält under 2018 och vid årsskiftet har kommunen 10 
ensamkommande barn som har en godeman. Efter ansökan från 
välfärdsnämnden, anordnar tingsrätten särskilt förordnad vårdnadshavare, för 
de ensamkommande barn som får uppehållstillstånd. För dessa personer 
utövar överförmyndarnämnden tillsyn över förmynderskapet fram till 18-
årsdagen eller så länge det särskilda vårdnadshavarskapet varar.   
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4.6 Kvalitetsarbete 
Under 2019 fortsätter verksamhetens arbete med att förvalta nuvarande e-
tjänster. Genom att tillhandahålla allt fler e-tjänster ökar tillgängligheten för 
ställföreträdare och allmänhet. Det finns även en möjlig effektiviserings-
potential efter 2018 års uppgradering av verksamhetssystemet till Wärna-Go 
och den nya e-tjänsten e-Wärna för ställföreträdarnas redovisning. Tillsyn 
och beslutshanteringen kan ske digitalt för de ställföreträdare som använder 
sig av e-tjänsten.

Genom ett ständigt förbättringsarbete med att utveckla hemsidan för 
information och blanketter, möter verksamheten ställföreträdarnas och 
allmänhetens ökade krav på tillgänglighet på ett effektivt sätt. 

Hemsidan och andra digitala medier erbjuder även möjligheter för 
rekrytering av nya ställföreträdare.

För överförmyndarnämnden gäller det att finna ytterligare sätt för att stödja 
ställföreträdarna samt fortsätta anpassa och utveckla de egna processerna 
utifrån en alltmer utmanande situation.

5 Nämndens mål

5.1 Perspektivet Kramforsbon
1. Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig 
och att de kan påverka kommunens utveckling.

Nämndens mål
Överförmyndarnämnden har inget nämndmål kopplat till det 
kommunövergripande målet.

2. Kommunen ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Nämndens mål
2.1 Granskning av årsräkningarna ska vara effektiva så att 
huvudmännens rätt tas tillvara och att de inte lider rättsförlust.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Andel granskade 
och arvoderade 
per 30/6.

Antalet 
granskade 
årsräkningar mäts 
efter 30/6.

80 % Värdet ska uppgå 
till 80 % eller 
fler.

Andel granskade 
och arvoderade 
per 30/9.

Antalet 
granskade 
årsräkningar mäts 
efter 30/9.

100 % Värdet ska uppgå 
till 100 %.
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Nämndens mål
2.2 Alla ställföreträdare ska känna sig trygga i sitt uppdrag utifrån deras 
förordnande.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Andel som 
uppger att de är 
trygga i sitt 
förordande

Mäts genom en 
enkät.

100 % Värdet ska uppgå 
till mer än 80 %

Nämndens mål
2.3 Tillgängligheten ska vara god. Efter en komplett ansökan ska en 
ställföreträdare erbjudas huvudmannen inom 3 månader.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Andel beslut som 
överstiger 3 
månaders 
handläggningstid.

Mäts i 
verksamhetsysteme
t med stöd av 
påminnelser.

Målet nås inte.
2 ärenden har 
inte erbjudits 
inom 3 månader.

0

De som inte 
erbjudits någon 
ställföreträdare 
inom 3 månader 
ska kontaktas.

Mäts i 
verksamhetsysteme
t med stöd av 
påminnelser.

Målet nås inte.
Kontakt har inte 
tagits med dessa 
två

100 %

3. Barn, elever och studerande ska ha goda förutsättningar för att få en bra 
utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Nämndens mål
Överförmyndarnämnden har inget nämndmål kopplat till det 
kommunövergripande målet.

4. Kramfors kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög grad av 
delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor med 
funktionsnedsättning.

Nämndens mål
Överförmyndarnämnden har inget nämndmål kopplat till det 
kommunövergripande målet.
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5.2 Perspektiv samhällsutveckling 
1. Kramfors ska vara en hållbar kommun.

Nämndens mål
1.1 Digitalisering ska säkerställa hållbarhet och god kvalitet
Indikator Metod Resultat 2018 2019
Andel 
årsräkningar som 
kommer in 
digitalt via E-
tjänsten. 

Mäts genom egen 
statistik

--- Värdet ska uppgå 
till fler än 10 % 
av totala antalet.

(Avser 2018 års 
årsräkningar därav lågt 
värde)

2. Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt. 

Nämndens mål
2.1 Utbildningar ska planeras för ställföreträdarna så att de på bästa sätt 
skapar trygghet och säkerhet för sina huvudmän.
Indikator Metod Resultat 2018 2019
Antal 
utbildnings-
tillfällen som 
erbjuds 
ställföreträdare 
under året.

Mäts genom egen 
statistik

--- 4 tillfällen eller 
fler ska ha 
genomförts.

3. Kramfors ska ha ett starkt näringsliv 

Nämndens mål
Överförmyndarnämnden har inget nämndmål kopplat till det 
kommunövergripande målet.

4. Kramfors ska erbjuda goda boendemöjligheter.

Nämndens mål
Överförmyndarnämnden har inget nämndmål kopplat till det 
kommunövergripande målet.
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5.3 Perspektiv medarbetare
Överförmyndarnämnden har inga egna mål för detta perspektiv, eftersom 
verksamheten är organiserad inom kommunstyrelsen och ingår i den mätning 
som görs inom kommunledningsförvaltningen för att uppnå 
kommunfullmäktiges mål inom perspektivet. 

1. Kramfors kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens mål
1.1 Medarbetarna i förvaltningen känner sig motiverade i sitt arbete.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Delindex för 
motivation 
(HME) 

Medarbetar-
undersökning

79 Värdet ska minst 
uppgå till 80.

Nämndens mål
1.2 Medarbetarna i förvaltningen är nöjda med sin chef.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Delindex för 
ledarskapet 
(HME) 

Medarbetar-
undersökning

75 Värdet ska minst 
uppgå till 80.

Nämndens mål
1.3 Medarbetarna i förvaltningen upplever att styrningen är god.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Delindex för 
styrning 
(HME) 

Medarbetar-
undersökning

77 Värdet ska minst 
uppgå till 80.

2. Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa.

Nämndens mål
2.1 Sjukfrånvaron i förvaltningen ska inte öka. 

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Sjukfrånvaro Statistik från 

personalsystemet
3,97 % Värdet ska 

understiga 4 % av 
arbetstiden.

5.4 Perspektiv ekonomi
1. Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll.

Nämndens mål
1.1 Överförmyndarnämnden ska hålla sin budget.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
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Budget i balans Bokslut. + 0,8 Mkr Resultatet ska 
vara positivt.

6 Särskilda utvecklingsaktiviteter 2019
Överförmyndarnämnden kommer under 2019 att utföra ett antal aktiviteter 
som i allt väsentligt strävar efter att uppnå kommunfullmäktiges 
övergripande mål, men som inte är alltid är möjliga eller lätta att föra in 
direkt under de antagna målen. Som service och information till nämnden 
redovisas därför en kort beskrivning av några särskilda utvecklingsaktiviteter 
här.

6.1 Analys av arvoden 
Förhållandet mellan vem som ersätter ställföreträdarna, huvudmannen eller 
kommunen, har under åren 2014-2017 visat på att huvudmannens andel av 
kostnaden för ställföreträdarens arvoden stadigt har ökat. 2018 visar 
resultatet att kommunens andel ökar. En analys behöver göras som ska ge 
information om vad den ökade kostnaden antas vara relaterad till.

6.2 Nya verksamhetssystemet i fokus
Implementeringen av det nya verksamhetssystemet fortsätter under 2019. 
Handläggarna behöver trygga nytt arbetsätt och nya rutiner med 
utgångspunkt från systemets funktioner behöver tas fram. Utbildning 
behöver planeras så att handläggarna kan arbeta i statistikverktyget.

6.3 Styra mot e-tjänsten
Ställföreträdarnas användning av e-tjänsten kan minska administrationen 
inom enheten och därför behöver e-Wärna marknadsföras och 
ställföreträdare utbildas. För att styra mot en minskad administration behöver 
nya ställföreträdare alltid introduceras till att redovisa via e-tjänsten. Detta 
förutsätter att handläggarna kan frigöra tid för stöd och utbildning i större 
grad.

6.4 Kompetens och komplexitet
Rekryteringen av nya ställföreträdare påverkas i stor grad av intresset för 
ideella engagemang och uppdrag. Den hjälpbehövandes behov av hjälp blir 
allt mer komplex och därmed ställs det allt högre krav på ställföreträdarens 
kompetens. Gruppen unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
ökar. Genom migration blir Sverige allt mer mångkulturellt och de 
hjälpbehövande talar många olika språk och har olika kulturell bakgrund. 
Kvarstår behovet av specifik kompetens behöver verksamheten analysera om 
kommunens förvaltarenhet möjligtvis behöver utökas i framtiden för att 
säkra såväl tillgänglighet som kompetens.
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6.5 Gemensam överförmyndarverksamhet en möjlig framtida 
lösning

Allt fler kommuner samverkar idag inom överförmyndarfrågorna. Hösten 
2017 utreddes om en samverkan mellan Sollefteå- Härnösand-och Kramfors 
skulle vara intressant. Ett antagande som fördes fram var att tre kommuner 
bättre skulle kunna använda sina gemensamma resurser för att få en 
organisation som långsiktigt klarar av både ökad ärendetillströmning men 
även eventuella skärpta lagkrav. Även strävan att långsiktigt kunna 
upprätthålla önskad kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och uppnå 
kostnadseffektivitet skulle med stor säkerhet stärkas.

Förslaget drevs inte vidare eftersom enbart Kramfors såg fler möjligheter än 
hinder med en gemensam nämnd och en gemensam förvaltning. Men en 
gemensam överförmyndarverksamhet såväl på förvaltnings- och politisk 
nivå kan vara en framtida utvecklingsmöjlighet men bygger på att fler av 
våra grannkommuner ser värdet av en samverkan på ett annat sätt i 
framtiden. 

7 Detaljbudget
Nämndens budgetram har reducerats i enlighet med tidigare beslut och 
fördelas enligt följande.

Övergripande redovisning

Tkr Budget 2018 Budget 2019

Nämnd   181   180
Verksamhet 3 838 3 227
Totalt 4 019 3 407

Fördelat på kostnadsslag

Tkr Budget 2018 Budget 2019

Intäkter - 144 - 76
Personalkostnader
arvoden förtroendevalda, 
arvoden ställföreträdare
handläggare 3 674 3036
Övriga kostnader    489   447
Summa (intäkter- 
kostnader) 4 019 3 407
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