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Planeringsförutsättningar 
Överförmyndarnämnden ser inga förändringar i lagar, demografi eller liknande 
som väsentligt kommer att förändra nämndens verksamhet under den kommande 
perioden. 

Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete mot en mer effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning. Nämndens inriktning är att granskningen ska ske på ett 
sådant sätt att alla väsentliga fel och brister upptäcks, samtidigt som den sker så 
tidseffektivt som möjligt. Personalen vid överförmyndarexpeditionen arbetar 
systematiskt med förbättringsarbete enligt modellen för Bodenraketen. 

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.
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Mål 

  

Mål 2009 2010 2011

Verksamhet till nytta för medborgarna
Bra kvalitet

· Andel årsräkningar som ska vara slutgranskade 
årsräkningar senast den 30 juni samma år. Målet följs upp i 
augusti. ≥ 75% * ) 60
· Andel årsräkningar för föregående års förvaltning som 
ska vara slutgranskade senast vid oktobers månads utgång. 
Målet följs upp i november. 100% 88 72 86
·  Andel av inlämnade årsräkningar som behöver 
kompletteras på grund av att årsräkningen inte är riktigt 
ifylld eller inte försedd med kompletta underlag ≤ 15% * )

·  Andel sluträkningar som ska vara slutgranskade inom en 
månad efter att de kom in till nämnden

≥ 75% * )
·  Andel sluträkningar som ska vara slutgranskade inom tre 
månader efter att de kom in till nämnden 100% * )

·  Andel byten som ska vara beslutade inom tre månader 
från att ställföreträdaren begärt sig entledigad ≥ 80% * )

·  Antal beslut i enskilda ärenden där länsstyrelsen riktar 
allvarlig kritik 0 0 2 1

God ekonomisk hushållning
Hållbar ekonomisk utveckling

·  Nämndens verksamhet ska hålla sig inom uppställd 
budget. Budgetavvikelse % ≥ 0% 4 7 -9
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Planerad verksamhet och aktiviteter 

Verksamhet till nytta för medborgarna 

Om aktiviteterna genomförs leder det till mer större rättssäkerhet för ställföreträ-
dare och huvudmän.  

� Överförmyndarnämnden ska erbjuda utbildning till alla ställföreträdare vid 
minst ett tillfälle under 2013. 

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

� Nämnden ska utvärdera tillämpningen av arvodesreglerna för att kunna fatta 
ett beslut om ändrade riktlinjer under 2013. 

� Överförmyndarnämnden ska under 2013 se över och utveckla de processkar-
tor, checklistor och dokumentmallar som används i nämndens handläggning. 

God ekonomisk hushållning 

Nämndens verksamhet ska hålla sig inom uppställd budget.
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos Budget Plan Plan

2011 2012 2013 2014 2015

Intäkter 1 250 1 000 1 031 1 070
Kostnader 5 053 4 970 5 126 5 318
Nettokostnader 4 146 3 803 3 970 4 095 4 248

Tilldelad ram 3 789 3 938 3 970 4 095 4 248
Resultat -357 135 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

Verksamhetsområde 0381, förtroendemän 294 299 318 328 340
Verksamhetsområde 0382, gode män/förvaltare 2 204 2 100 2 297 2 369 2458
Verksamhetsområde 0383, administration 1 648 1 404 1 355 1 398 1450
Summa (tkr) 4 146 3 803 3 970 4 095 4 248

 

 



Överförmyndarnämnden 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


