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Planeringsförutsättningar 
Personalen på överförmyndarexpeditionen har under 2011 fortsatt sitt interna 
utvecklingsarbete enligt Lean-metoden med att ta kartlägga processer inom verk-
samheten. Arbete med revidering och upprättande av rutiner och riktlinjer har 
fortsatt under året. Utvecklingsarbetet har lett till en högre kvalitet på nämndens 
tillsyn och myndighetsutövning. 

Resultatet av den processkartläggning som hittills har gjorts är att det krävs per-
sonalförstärkning med en redovisningsekonom för att långsiktigt kunna bibehålla 
kravet på kvalitet och att granskningarna av årsräkningarna i sin helhet helst ska 
vara avslutad före halvårsskiftet. 

Verksamhetsplanering 

Verksamhetsidé 

I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överför-
myndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. 
Nämndens uppgift är att handlägga ärenden, utöva tillsyn över förmyndare, gode 
män och förvaltare.  

Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom 
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt annan lag och författ-
ning. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarverksamheten. 

Genom sin tillsyn ska överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de 
svagaste i samhället. Vid tillsynen skall nämnden särskilt se till att den enskildes 
tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes nytta och att till-
gångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd 
och så att de ger skälig avkastning. 

I verksamheten ingår det även att även att informera och rekrytera ställföreträda-
re. I ansvaret ingår också att fastställa arvode och ersättning för utgifter som 
ställföreträdare har rätt till. 

Till sin hjälp har överförmyndarnämnden en expedition som administrerar, bere-
der och verkställer att ställföreträdare sköter sina uppdrag. Överförmyndarnämn-
dens expedition har för närvarande personalresurser motsvarande 3,0 heltids-
tjänster, varav en tidsbegränsad och kopplad till mottagning av ensamkommande 
barn. Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-14 att överförmyndarnämnden ska 
förstärkas med ytterligare kompetens i form av juridik och ekonomi, i den me-
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ningen att kommunledningsförvaltningen tillhandahåller en jurist på halvtid, 
samt att ekonomikontoret vid behov ska ge överförmyndarnämnden stöd. 

Fram till den 31 maj 2012 finns även en tillfälligt anställd assistent som delvis 
finansieras via Arbetsförmedlingen som ett nystartsjobb. 

Totalt innebär det 4,5 personer fram till 31 maj och därefter 3,5 personer.  
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Mål 
  

Mål 2008 2009 2010

Verksamhet till nytta för medborgarna
Nöjda medborgare

Bra kvalitet

·  Andel årsräkningar som ska vara slutgranskade 
årsräkningar senast den 30 juni samma år. Målet följs upp i 
augusti. 75% * )
·  Andel årsräkningar för föregående års förvaltning som 
ska vara slutgranskade senast vid oktobers månads utgång. 
Målet följs upp i november. 100% * )
·  Andel sluträkningar som ska ha granskats inom en månad 
från att de är kompletta, med undantag för sluträkningar 
där ställföreträdaren måste underrättas om en ev 
anmärkning. 100% * )

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling
·  Nämndens verksamhet ska hålla sig inom uppställd 
budget.

*) Historiska data saknas, eftersom målen har förändrats.
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Om målen uppnås leder det till mer bättre rättssäkerhet för ställföreträdare och 
huvudmän.  

� Överförmyndarnämnden ska erbjuda utbildning till alla ställföreträdare vid 
minst ett tillfälle under 2012. 

� Överförmyndarnämnden ska erbjuda en introduktion till nya ställföreträdare 
om årsräkningar, relevanta regler med mera. 

� Överförmyndarnämndens genomgång av processer ska slutföras och resulta-
tet tillämpas i verksamheten under första halvåret 2012. 

� Nämnden ska under 2012 utvärdera den nuvarande tillämpningen av arvodes-
reglerna, samt överväga om nya riktlinjer behövs för beslut om arvoden. 

 

God ekonomisk hushållning 

Nämndens verksamhet ska hålla sig inom uppställd budget.
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2010 2011 2012 2013 2014

Intäkter 781 1 185
Kostnader 4 228 5 314
Nettokostnader 3 447 4 129 0 0 0

Tilldelad ram 3 701 3 789 3 895 4 028 4 176
Resultat 255 -340 3 895 4 028 4 176

Specifikation av nettokostnader

Verksamhetsområde 0381, förtroendemän 219 287
Verksamhetsområde 0382, gode män/förvaltare 1 708 2 163
Verksamhetsområde 0383, administration 1 520 1 679
Summa (tkr) 3 447 4 129 0 0 0
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