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1 Nämndens ansvarsområde 

  

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode 
män och förvaltare samt kontrollera att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. 
Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga (barn 
under 18 år), samt de som på grund av sjukdom eller annan orsak har en god man eller förvaltare förordnad för 
sig. 
 
Överförmyndaren ska utöva tillsyn över ställföreträdarens hela uppdrag, och säkerställa att ställföreträdaren får 
tillgång till den utbildning som fordras för att kunna fullfölja uppdraget. 
Överförmyndaren har därtill också ansvar för att rekrytera lämpliga ställföreträdare. 

2 Nämndsordförande har ordet 

Under 2023 fortsätter överförmyndarnämnden sitt arbete för möjligheten att arbeta helt digi-
talt, bland annat genom att uppdra verksamheten att börja digitalisera akter i sin helhet. Dels 
för att förbereda för ett aktivitetsbaserat arbetssätt och dels för att förbereda materialet för e-
arkivering. 

Under hösten 2022 genomfördes en efterlängtad lansering av en helt ny e-tjänstplattform för 
våra medborgare som är ställföreträdare. 
Förhoppningen är att lanseringen av en modern e-tjänst ska motivera fler ställföreträdare att, 
under 2023, digitalisera sin kommunikation med myndigheten och på det sättet korta hand-
läggningstiderna och samtidigt minska enhetens pappersförbrukning. 

Verksamheten kommer också att arbeta med hanteringen av det lagstadgade arvode varje 
ställföreträdare har rätt till för sin viktiga samhällsinsats. Verksamheten uppdras att utreda 
samt föreslå ett uppdaterad arbetssätt för arvodesförfarandet för att säkerställa kommunalla-
gens likställighetsprincip. 

Nils Hultin, ordförande Gemensamma överförmyndarnämnden 

3 Kommunövergripande mål och uppdrag 

 

Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i 
budget 2023 genom följande uppdrag per mål: 

3.1 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever 

ett självständigt liv 

  Uppdrag. Förtydligande av uppdrag Notering uppdrag 

 Säkerställa trygg hand-
läggning av ärenden där 
personer med skyddade 

Hanteringen av ärenden som innefattar 
personer med skyddade personuppgif-
ter måste säkerställas. Bland annat bör 
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  Uppdrag. Förtydligande av uppdrag Notering uppdrag 

personuppgifter före-
kommer 

en rutin för särskild hantering av med-
borgare med skyddade personuppgif-
ter ska upprättas då handläggningen 
ska utföras rättssäkert men utan risk 
att den enskildes skyddade uppgifter 
röjs. 

 Digitalisera akter avse-
ende omyndiga 

I arbetet mot en heldigital handlägg-
ning påbörjar vi första etappen av 
heldigitala akter som består av omyn-
diga. 

 

 Säkerställa likvärdiga 
arvoden 

I dagsläget upplevs arvodesbesluten 
subjektivt beslutade samt svårfattade 
av handläggarna då arvodesriktlinjerna 
lämnar tolkningsutrymme. Likvärdiga 
arvodesbeslut måste kunna fattas av 
handläggarna, detta fodrar omarbe-
tade arvodesriktlinjer beslutade i 
nämnd samt omarbetad rutin för be-
slutsfattandet. 

 

3.2 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare 

  Uppdrag. Förtydligande av uppdrag Notering uppdrag 

 Stärk kommunens 
kompetensförsörjning 
(Alla nämnder) 

Uppdraget innebär att nämnden ska 
fortsätta arbetet med att stärka kom-
munens kompetensförsörjning. Under 
2023 ska nämnden revidera och fort-
sätta arbetet som påbörjades 2022. 
Arbetet ska utgå från kommunens 
framtagna arbetssätt där nämnden ska 
identifiera vilka utmaningar som de 
står för och vilka prioriterade utveckl-
ingsområden som nämnden ska arbeta 
med under 2023. 

 

4 Nyckeltal 

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal: 

4.1 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever 

ett självständigt liv 

Processgrupp  Politiska nyckeltal 

Överförmyndarverksamhet  Ensamkommande barn som har god man, antal/1000 invånare 

 Invånare som har förvaltare, antal/1000 invånare. 

 Invånare som har god man, antal/1000 invånare. 

 Invånare som har ställföreträdarskap, antal/1000 invånare. 

 Antal aktiva akter per årsanställd 

 Antal ställföreträdarskap per ställföreträdare 

 Andel externa ställföreträdare 

 Huvudmännens totala kapital som överförmyndaren har tillsynsansvar 
för 

 Andel granskade och arvoderade årsräkningar per sista september 

 Andel inkomna godkända årsräkningar per sista februari som är arvo-
derade sista juni 

 Andel årsräkningar inkomna per sista februari som är granskade sista 
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Processgrupp  Politiska nyckeltal 

juni 

 Andel inkomna granskningsbara årsräkningar per sista februari 

5 Ekonomi 

5.1 Driftsredovisning 

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal) 
Utfall 
2021 

Bud-
get 

2022 

Bud-
get 

2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Taxor och avgifter      

Externa bostads- och lokalhyror      

Statsbidrag 0,1     

Övriga externa intäkter 2,9 3,0 3,7 3,7 3,7 

Interna hyresintäkter      

Övriga interna intäkter      

Kommunbidrag 14,5 14,8 15,1 15,1 15,1 

SUMMA INTÄKTER 17,5 17,8 18,8 18,8 18,8 

Personalkostnader 9,0 11,0 11,6 11,6 11,6 

- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner 3,6 5,8 5,8 5,8 5,8 

Personalomkostnader (PO-pålägg) 3,2 3,8 4,2 4,2 4,2 

Varor  0,1 0,1 0,1 0,1 

Köp av verksamhet      

Övriga kostnader 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 

Lämnade bidrag      

Hyror, externt      

Hyror, internt 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 

Avskrivningar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Internränta      

Interna köp exklusive hyror 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

SUMMA KOSTNADER 14,8 17,8 18,8 18,8 18,8 

RESULTAT 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar 

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal) 
Bud-

get 
2023 

  

SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR  

5.3 Investeringar (tkr) 


