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Vision 

År 2025 har Bodens kommun genomfört en omställning till en långsiktigt 

hållbar tillväxt ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt hänseende. Boden har 

mer än 30 000 invånare och är en växande kommun med utveckling, 

trygghet och livskvalitet som främsta kännetecken. Kommunen lägger stor 

vikt vid dialog, insyn och jämställdhet och vill att medborgarna upplever att 

den kommunala organisationen finns till för dem, inte tvärtom. Medborgarna 

behandlas med respekt och känner trygghet i alla skeden av livet. 

Kommunen upplevs som attraktiv att komma till och att stanna kvar i. 

Sysselsättningen ökar, med goda arbetsplatser och framgångsrika företag. 

Nya bostäder har byggts för att möta ett ökat behov. Många av de nya 

invånarna är nya svenskar som valt att stanna i Bodens kommun, för att där 

skapa sin framtid och bidra till samhällets utveckling. 

Samverkan är ett ledord i Bodens kommun. Samverkan inom kommunen, 

mellan myndigheter, med företag, med föreningar och med enskilda. 

Föreningar, kommun och näringsliv möts på gemensamma arenor och 

samverkar för att tillsammans skapa förutsättningar att genomföra nya 

aktiviteter som är givande för bodensarna och som väcker omvärldens 

intresse för Boden. Detta har skapat en kreativ och utvecklingsvänlig 

atmosfär med ett vitalt kultur- och nöjesliv, med en levande centrumkärna, 

en blomstrande landsbygd och spännande idrottsevenemang. 

För att förverkliga kommunens utvecklingsvision sker en kraftsamling inom 

följande fyra områden: 

 Människa och miljö 

 Utbildning och kunskap 

 Näringsliv och arbetsliv 

 Välfärd och hälsa 

För närmare beskrivning av dessa områden hänvisas till utvecklingsplanen. 

I denna plan skiljs på långsiktig ambition och kortsiktigt mätbart mål. Den 

långsiktiga ambitionen kan vara att nå 100 % genomförande, medan de 

kortsiktiga målen ligger på andra nivåer. Detta står inte i motsats till 

vartannat, utan visar på behovet av en långsiktig ansats. Målen ska efterhand 

närma sig ambitionen. 

Verksamhetsidé 

Överförmyndarnämnden är en kommunal myndighet som har tillsyn över 

ställföreträdare. En ställföreträdare kan vara en förmyndare (för underåriga) 

eller en god man eller en förvaltare (för hjälpbehövande vuxna). Den som 

har god man eller förvaltare kallas huvudman. 

Gode män och förvaltare har till uppgift att företräda vuxna personer som på 

grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande 

behöver hjälp med att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin 

person.  I förvalta egendom och bevaka rätt ingår att sköta huvudmännens 

ekonomi och att företräda dem mot myndigheter och andra enskilda. Med 

sörja för person menas att se till att den som har god man eller förvaltare får 

ett bra liv och får del av det stöd och de insatser som han eller hon har rätt 

till enligt lag. 
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Överförmyndarnämnden ska genom sin tillsyn se till att ställföreträdarna 

sköter sina uppdrag. Nämnden har också en uppgift i att bereda underlag till 

tingsrätten i ärenden om nya godmanskap och förvaltarskap. 

Utvecklingsområden 

Här talar vi med medborgarna, inte till dem 

Överförmyndarnämnden har ett ansvar för att gode män och förvaltare 

erbjuds den utbildning som de behöver för att fullgöra sitt uppdrag. 

Utbildningarna genomförs antingen av överförmyndarexpeditionens personal 

eller av externa utbildare.   

Nämnden har antagit en utbildningsplan och avser att följa upp hur gode män 

och förvaltare upplever utbildningarnas kvalitet genom en enkät efter varje 

tillfälle.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Utbildning av gode män & förvaltare, andel nöjda deltagare  90 90 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Utbildningsplan för 2017 Carina Hallnor 2017-01-01 2017-01-31 Ej påbörjad 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Överförmyndarnämnden arbetar med ett strukturerat förbättringsarbete enligt 

Boden-raketens modell. Förbättringsarbetet syftar till att nämndens 

myndighetsutövning ska hålla en allt högre kvalitet och att 

handläggningstiderna för granskning ska bli kortare.  

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Årsräkningar, andel färdiggranskade 30 juni 74 80 80 

Årsräkningar, andel färdiggranskade 31 oktober 100 100 100 

Sluträkningar, andel färdiggranskade inom tre månader 95 100 100 

Tillsyn av länsstyrelsen, antal beslut med allvarlig kritik 0 0 0 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samverkan med kommuner, socialförvaltningen och 
tingsrätten 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-12-
31 

Ej 
påbörjad 

Översyn av riktlinjer för granskning av årsräkningar och 
annan tillsyn 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-01-
31 

Ej 
påbörjad 

Förtydliga när kontroller ska göras om inköp kommit 
huvudmännen till godo 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-01-
31 

Ej 
påbörjad 

Utvärdera när årsräkningar behöver kompletteras eller 
föranleder meddelande efter granskning 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-11-
30 

Ej 
påbörjad 

Anta riktlinjer för tillsyn av ställföreträdares uppdrag att 
bevaka rätt och sörja för person 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-01-
31 

Ej 
påbörjad 

Erbjuda utbildning och information till ställföreträdare 
gällande upprättande av årsräkningar 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-01-
31 

Ej 
påbörjad 
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Genomföra byte av stödsystem för ställföreträdarnas 
redovisning och nämndens handläggning 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-12-
31 

Ej 
påbörjad 

 

En kommun med långsiktigt stabil ekonomi 

Hållbar ekonomisk utveckling för överförmyndarnämnden är att klara 

verksamheten inom de budgetramar som kommunfullmäktige har fastställt. 

Den största utgiftsposten i nämndens budget är arvoden till gode män och 

förvaltare. Det betyder att nämnden kan drabbas av högre kostnader om 

antalet godmanskap och förvaltarskap ökar. 

 

Målindikator 

Titel Utfall 2015 Mål 2017 Mål 2018 

Budgetavvikelse nämnder är minst, % 0,0 0,0 0,0 

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Följa ekonomin månadsvis och vidta åtgärder mot 
negativabudgetavvikelser 

Carina 
Hallnor 

2017-01-
01 

2017-12-
31 

Ej 
påbörjad 
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Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Intäkter 1 533 4 910 1 085 1 085 1 085

Kostnader 5 571 9 315 5 292 5 212 5 165

Nettokostnader 4 038 4 405 4 207 4 127 4 080

Tilldelad ram 4 032 4 510 4 207 4 127 4 080

Resultat -6 105 0 0 0

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

2017 2018 2019

Summa (tkr) 0 0 0

Budget/plan

 

Ersättningsreglerna för kostnader för ensamkommande barn kommer att 

ändras från den 1 juli 2017, vilket kommer att leda till minskade intäkter för 

överförmyndarnämnden. Det är i nuläget oklart hur stor minskningen 

kommer att bli. 

Som ofinansierad post under 2018 och 2019 finns nämndens sparkrav. 

  

Investeringar 

Bokslut Prognos

2015 2016 2017 2018 2019

Inkomster 200

Utgifter 200

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0

Specifikation per område

Byte stödsystem 200

Summa (tkr) 0 0 200 0 0

Budget/plan

 

Planerade förändringar 

Investeringen på 200 tkr under 2017 gäller byte av It-stöd för 

handläggningen och för ställföreträdarnas redovisning av årsräkningar. 

 


