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Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2020 

1 Inledning 

Varje nämnd ska årligen anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska 

innehålla nämndmål som baseras på de kommunövergripande mål som 

kommunfullmäktige slagit fast i kommunens budget i juni. Till varje 

nämndmål kopplar verksamheterna adekvata aktiviteter och mätetal för att 

bidra till måluppfyllelsen. Nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för 

kommande verksamhetsår senast i november. Verksamhetsplanerna delges 

kommunstyrelsen.   

Målstyrningens delar 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 

kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 

innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 

målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.  

Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges 

mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation 

mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de 

kommunövergripande målen och visionen.  

 

 

Vision 

Visionen är det mest övergripande nivån i styrmodellen.  Visionen är en 

önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i 

framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala 

organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.  
 

Perspektiv 

Kramfors kommuns målstyrning innehåller fyra perspektiv. Perspektiven är 

strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 

för att nå fram till visionen. 
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Inriktningsmål och kommunövergripande mål  

 

Till varje perspektiv finns ett inriktningsmål som sammanfattar essensen i 

perspektivet och anger färdriktning. Till detta kopplas kommunövergripande 

mål.  

 

Den röda tråden 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen, 

Bildnings-, Produktions-, Välfärds- och Överförmyndarnämnden, när de 

därefter fastställer sina budgetar med mål och mått. Respektive förvaltning 

och verksamhet utarbetar i sin tur mål, mått och aktiviteter som utgår från 

styrelses eller nämnds budget. Därmed skapas en röd tråd mellan de 

överordnade målen i budgeten, nämndernas budget och de konkreta 

aktiviteter som är nödvändiga att utföra i respektive verksamhet för att nå de 

mål som den politiska ledningen fastställt.  

2 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 utfärdar även 

förvaltarfrihetsbevis som är ett bevis på att någon inte står under förvaltare 

och detta krävs av vissa myndigheter när man till exempel ska bli 

fastighetsmäklare eller advokat.  

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. 

3 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.  
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 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 personer som 

har ett hjälpbehov är även allt mer komplex. Gruppen unga vuxna med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar, likaså de med en eller flera 

diagnoser och där samhällets stöd inte är anpassad efter deras behov. Genom 

migration blir Sverige allt mer mångkulturellt och de hjälpbehövande talar 

olika språk och har olika kulturell bakgrund.  

 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. 

 Ställföreträdares kompetens och lämplighet 

Idag finns det ett större behov av hjälp av en god man än det finns lämpliga 

gode män att tillgå. För att kunna tillgodose behovet av lämpliga 

ställföreträdare behöver överförmyndarnämnden 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. 

 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. 

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 handläggarnas verksamhetssystem. 
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 Ensamkommande barn (EKB) 

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 under 2019 och vid årsskiftet har kommunen 3 

ensamkommande barn som har en god man. 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 särskild förordnad vårdnadshavare kvarstår.    

 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.  

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 att hitta och rekrytera nya 

ställföreträdare. 

4 Nämndens mål 

PERSPEKTIV 

KRAMFORSBON 

 

Mål Aktiviteter och indikatorer 

Övergripande mål: 

Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det 

är meningsfullt att engagera sig och att de 

kan påverka kommunens utveckling. 

 

Inget eget nämndmål  
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Övergripande mål: 

Kommunen ska ha ett gott bemötande och 

en god tillgänglighet.  

 

Nämndens mål: 

Nämndens verksamhet är tillgänglig. 

Indikatorer: 

Handläggningstid vid ansökan 

om ställföreträdare. 

-Förslag på ställföreträdare ska  

lämnas inom 6 månader.  

-De som inte har fått en 

ställföreträdare inom 6 

månader ska kontaktas. 

 

Aktivitet: 

Engagera fler Kramforsbor 

som ställföreträdande. 

Övergripande mål:  

Kramfors ska vara en hållbar kommun -

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

 

Nämndens mål:  

Nämnden säkerställer god tillsyn över 

ställföreträdarna för huvudmännens 

räkning. 

 

Nämndens mål:  

Nämnden säkerställer att huvudmännen 

inte lider rättsförlust genom effektiv 

granskning och tillsyn. 

Indikatorer: 

-Andel granskade och 

arvoderade årsräkningar per 30 

juni ska uppgå till 80%. 

-Andel granskade och 

arvoderade årsräkningar per 30 

september ska vara 100%. 

Nämndens mål:  

Nämnden säkerställer att ställföreträdarna 

får god utbildning. 

Indikatorer: 

3 utbildningstillfällen erbjuds 

ställföreträdare under året. 

 

PERSPEKTIV PROCESSER  
Mål Aktiviteter och indikatorer 

Övergripande mål: 

De övergripande målen i riktlinje för 

likabehandling och mångfald ingår i 

nämndernas verksamhetsplaner.  

 

Inget eget nämndmål  
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Övergripande mål: 

Kommunen tillämpar ett processorienterat 

arbetssätt med hög effektivitet och 

kvalitet. 

 

 

Nämndens mål: 

Nämnden har effektiva processer som 

driver utvecklingen framåt. 

 

  

Aktiviteter: 

-Dialog med 

systemleverantören till 

verksamhetssystemet Wärna. 

-Utveckla samarbetet med 

registraturen. 

 

 

Övergripande mål:  

Verksamheternas huvudprocesser är 

standardiserade, effektiva och 

kvalitetssäkrade, till följd av arbetet med 

ständiga förbättringar.   

 

Nämndens mål: 

Nämnden utvecklar sina processer genom 

digitalisering. 

 

Aktiviteter:  

Utbilda fler ställföreträdare i e-

Wärna. 

Indikatorer:  

-Andel årsräkningar som 

kommer in digitalt via e-

tjänsten. 

-Antal årsräkningar i e-Wärna 

ska vara 10 % eller mer. 

  

 

PERSPEKTIV MEDARBETARE  
Mål Aktiviteter och indikatorer 

Övergripande mål: 

Kramfors kommun upplevs som en 

attraktiv arbetsgivare   

 

Inget eget nämndmål  

Övergripande mål: 

Kramfors kommun har ledare som tar 

tillvara medarbetarnas engagemang och 

kompetens för en positiv utveckling av 

verksamheten och dess medarbetare. 

 

 

Inget eget nämndmål  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-11-26 
Diarienummer 

ÖFN 2019/28 
Sida 

8(9) 

 

Verksamhetsplan för överförmyndarnämnden 2020 

Övergripande mål:  

Kramfors kommun har en arbetsmiljö som 

främjar god hälsa. 

   

 

Nämndens mål: 

Nämnden har en god arbetsmiljö 

Aktivitet:  

Utveckla arbetsgruppens inre 

samarbete. 

 

 

PERSPEKTIV EKONOMI  
Mål Aktiviteter och indikatorer 

Övergripande mål: 

Kommunen har god kontroll på ekonomin. 

 

 

Indikator:  

Positiv budgetavvikelse. 

 

Nämndens mål:  

Nämnden arbetar för minskad 

resursanvändning 

 

Aktivitet:  

-Minskad användning av 

arkivpapper. 

-Nämnden sammanträder 

enligt tidsplan men endast då 

behov finns.  

Övergripande mål:  

Kommunen har en tydlig ekonomistyrning. 

 

   

 

Inget eget nämndmål  
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5 Detaljbudget 

Övergripande redovisning 

Tkr Budget 2019 Budget 2020 

Nämnd 177 184 

Verksamhet 2 907 3 086 

Totalt 3 084 3 270 

 

Fördelat på kostnadsslag 

Tkr Budget 2019 Budget 2020 

Intäkter - 76 - 76 

Personalkostnader 
arvoden förtroendevalda, 
arvoden ställföreträdare 
handläggare 

2 771 2 941 

Övriga kostnader 
Hyror, IT-kostnader och 
förbrukningsmaterial 

389 405 

Summa (intäkter- kostnader) 3 084 3 270 

 

Kommentarer: 

Ramen har ökat något, vilket är en följd av kompensation för löneökningar 

samt att det har skett en förstärkning med en 50%tjänst som är överförd från 

KS, administrationsenheten. Dessutom har effekten av förra årets beslut att 

centralisera diariefunktionen nu fått helårseffekt vilket har medfört en 

minskning av ramen. Nettoeffekten av dessa är en ökning med 186tkr. 


