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Verksamhetsplan 2018-2020 

 Organisation: Överförmyndarnämnden 

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. 

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. 

Planeringsförutsättningar 

Antalet ensamkommande barn i kommunen kommer enligt prognosen att sjunka i antal under 

2018 och framåt. Nya ersättningsregler för ensamkommande barn gäller från och med den 1 

juli 2017 vilket kommer att påverka nämndens ekonomi framöver, då rätten att återsöka 

ersättning för arvodeskostnader och tolkkostnader under barnens asyltid går förlorad. 

Från och med den 1 juli 2017 finns nya regler om framtidsfullmakter och anhörigas rätt att 

företräda den som på grund av sitt sjukdomstillstånd inte längre kan företräda sig själv. Den 

nya lagstiftningen om framtidsfullmakter och anhörigas rätt att företräda den enskilde kan 

eventuellt komma att påverka verksamheten genom utredning och tillsyn av andra områden än 

tidigare.  

Bodens kommun startar inom kort upp Medborgarservice, en kundtjänst som ska kunna 

hantera enklare ärenden och svara på kommunmedborgares frågor.  Målet är att öka 

tillgängligheten och göra det enklare för kommunmedborgare att få hjälp. 

Överförmyndarnämnden strävar efter att i samarbete med Medborgarservice göra information 

om myndighetens verksamhet mer lättillgänglig för kommunmedborgarna.  

Överförmyndarnämnden har en ambition att i framtiden kunna erbjuda ställföreträdare 

möjlighet att lämna in redovisningar och ansökningar om tillstånd via e-tjänst. En utredning 

pågår för att undersöka vilka möjligheter och alternativ som finns för detta.  

Granskningen av årsräkningar är en tidskrävande uppgift och inlämningen av årsräkningar i 

början av året och en målsättning att granska minst 80% under första halvåret medför ett 

behov av extra personalresurs för granskning. 

Vi har möjlighet att få ersättning för facklig tid då vi har två medarbetare med fackliga 

styrelseuppdrag. Under 2017 har personal på överförmyndarenheten i betydande omfattning 

arbetat med fackliga uppdrag. Konsekvensen av detta är att vi får mindre timtid i 

verksamheten. Om vi kan få ersättning för detta har vi ekonomisk möjlighet att ta in ersättare. 

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 

Genomföra utbildningar enligt nämndens 

utbildningsplan  

Helena 

Thun 

2018-01-01 2018-12-

31 

 

 

Kontinuerlig verksamhetsutveckling 

Överförmyndarnämnden arbetar med ett strukturerat förbättringsarbete enligt Boden-raketens 

modell. Förbättringsarbetet syftar till att nämndens myndighetsutövning ska hålla en allt 

högre kvalitet. Överförmyndarnämnden har för avsikt att erbjuda möjlighet för ställföreträdare 

att redovisa digitalt via e-tjänst.  

 

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 

Införa digital redovisningstjänst för pilotgrupp av 

ställföreträdare 

0 0 1 

Ökad service med införande av e-tjänst  0 0 1 

    

 

 

Aktiviteter 

Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status 

Samverkan med kommuner, 

socialförvaltningen och tingsrätten 

Carina 

Hallnor/Helena 

Thun 

2018-01-01 2018-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Översyn av riktlinjer för granskning av 

årsräkningar och annan tillsyn 

Helena Thun 2018-01-01 2018-10-

31 

Ej 

påbörjad 

Utvärdera när årsräkningar behöver 

kompletteras eller föranleder 

meddelande efter granskning 

Helena Thun 2018-01-01 2018-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Genomföra en riktad tillsyn av 

ställföreträdares uppdrag att bevaka rätt 

och sörja för person 

Helena Thun 2018-01-01 2018-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Erbjuda utbildning och information till 

ställföreträdare gällande upprättande av 

årsräkningar 

Helena Thun 2018-01-01 2018-02-

28 

Ej 

påbörjad 

Införa (ta i drift) digital 

redovisningstjänst för ställföreträdare 

Helena Thun 2018-01-01 2018-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Utveckla en e-tjänst för ansökan om Helena Thun 2018-01-01 2018-12- Ej 



uttag från spärrat konto 31 påbörjad 

Utforma metoder för att följa upp 

verksamhetens omfattning och 

ärendehantering 

Carina Hallnor 2018-01-01 2018-12-

31 

Ej 

påbörjad 

Rekrytera/utveckla ställföreträdarskap i 

svåra ärenden 

Helena Thun 2018-01-01 2018-12-

31 

 

 

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 nya regelverket kring ersättning för 

godmanskap för EKB ger inte på samma sätt kostnadstäckning som tidigare. Detta skapar 

osäkerhet kring den lagda budgeten då tillämpningen av de nya reglerna gäller from 1/7 2017 

och vi har många osäkra faktorer. Tillskott för att täcka arvodeskostnaden kommer att krävas. 

 

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 negativa budgetavvikelser 

Carina 

Hallnor 

2018-01-01 2018-12-

31 

Ej 

påbörjad 

 

  



Budget 

Drift 

Bokslut Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Intäkter 4 281 3 880

Kostnader 9 069 8 884 4 235 4 147 4 089

Nettokostnader 4 788 5 004 4 235 4 147 4 089

Tilldelad ram 4 655 5 013 4 235 4 147 4 089

Resultat -134 9 0 0 0

Specifikation av nettokostnader

ÖFN fötroendevalda -43 0 303 303 300

ÖFN godemän 172 855 1 912 1 844 1 800

ÖFN administration 713 32 2 020 2 000 1 989

ÖFN EKB -976 -878

Summa (tkr) -134 9 4 235 4 147 4 089

Budget/plan

 


