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Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden i Norrort har skickat över ett budgetunderlag för godkännande till 
samtliga medlemskommuners kommunstyrelser.
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1 Inledning

1.1 Nämndens uppdrag

Beskrivning

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med 
uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning samt 
efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser. 
Överförmyndarnämnden är gemensam mellan kommunerna Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby och Vallentuna. Sollentuna kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.

1.2 Omvärld

Rättsliga faktorer

Under 2018 uppmärksammades överförmyndarverksamheten i landet på regeringsnivå 
och betydelsefulla initiativ har tagits, dels direktiv till länsstyrelserna och dels 
principbeslut om en mer omfattande utredning av stora delar av överförmyndarnas 
verksamhet.

De åtgärder regeringen beslutat att vidta har sin bakgrund i Riksrevisionens rapport 
”Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för 
samhällets mest utsatta (RiR 2017:33)”. Länsstyrelsen fick i uppdrag bland anat att 
utfärda riktlinjer inom vissa områden av nämndens verksamhet. Statskontoret gavs 
uppdraget att bland annat analysera huruvida länsstyrelsernas tillsyn på området kan 
förbättras.

Därutöver har regeringens beslut utmynnat i ett direktiv till en ny utredning 
(Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare) 
rörande vissa områden av ställföreträdarskap och nämndens verksamhet. Utredningen 
syftar till att föreslå reformer för att förbättra rekryteringen av och stödet till gode män, 
förvaltare och andra ställföreträdare. Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas.

De områden som utredningen ska ta ställning till är enligt direktivet (dir. 2019:44) hur 
rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall 
som det bör kunna utses professionella ställföreträdare, hur ställföreträdare kan få ett 
bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag, om och hur det kan 
upprättas ett nationellt ställföreträdarregister, förbättrade möjligheter för den enskilde 
att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare, vilka ytterligare tillsynsverktyg och 
sanktionsmöjligheter som behövs, och förbättrade möjligheter för den enskilde att få 
ekonomiska skador ersatta om ställföreträdaren missköter sig. Utredaren ska redovisa 
sina ställningstaganden senast den 24 februari 2021.

Under 2019 har länsstyrelserna på uppdrag av regeringen i samverkan tagit fram 
riktlinjer för hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning, hur överförmyndare bör 
granska ställföreträdares förvaltning, och hur överförmyndare bör kontrollera en persons 
lämplighet som ställföreträdare.
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Under året har Statskontoret redovisat sitt uppdrag och konstaterat att länsstyrelsernas 
samordning behöver förbättras för att deras tillsyn och tillsynsvägledning ska bli så 
effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Statskontoret föreslår att regeringen ger en av 
de sju länsstyrelserna i uppdrag att vara samordningsmyndighet inom området. 
Samordningsmyndigheten bör bland annat få i uppdrag att utveckla länsstyrelsernas 
arbete och samverkan på området. Statskontoret föreslår också att myndigheten ska 
utfärda föreskrifter för överförmyndarnas tillsyn.

Eventuell påverkan på nämndens verksamhet av kommande förändringar

Den utredning som regeringen tillsatt kommer ha betydande påverkan på nämndens 
verksamhet framgent. Det kan röra sig om stödet till ställföreträdare eller möjligheten 
att anlita professionella ställföreträdare. Då utredningen inte kommer redovisa sina 
ställningstaganden förrän 2021 och eventuellt ny lagstiftning inte kan väntas förrän 
något år därefter, kommer dock inte nämndens verksamhet påverkas i närtid.

De riktlinjer som utfärdats av länsstyrelserna är av nytta som vägledning för 
upprättande av nämndens arbetsrutiner. Nämnden kan samtidigt konstatera att 
riktlinjerna i stor utsträckning överensstämmer med hur nämnden redan tidigare hanterat 
berörda områden.

Vad gäller Statskontorets ställningstaganden ser nämnden positivt på att 
tillsynsvägledningen på området centraliseras då detta möjliggör en mer enhetlig och 
rättssäker tillämpning av regelverket. Länsstyrelsen kan även ges behörighet att utfärda 
föreskrifter om hur nämnden bör agera i frågor som i dagsläget är föremål för tolkning.

Ärendeinflöde, ställföreträdare och påverkan utifrån den demografiska 
utvecklingen

Ärendetyperna hos nämnden kan mycket förenklat delas in i ställföreträdarskap för 
äldre, sjuka och funktionsnedsatta samt ställföreträdare för ensamkommande barn. 
Övriga förekommande ärenden upptar en mycket begränsad tid av medarbetarnas 
arbetstid.

De demografiska prognoserna utvisar att andelen äldre personer kommer att öka under 
kommande år. Det är därför högst sannolikt att ärenden gällande god man och förvaltare 
för denna åldersgrupp kommer att öka.

Vad gäller övriga ärendetyper, till exempel för psykiskt funktionsnedsatta, ser nämnden 
en ökning av antalet ställföreträdarskap och även uppdragens svårighetsgrad.

I takt med att inflödet av ärenden ökar behöver nämnden möta de utmaningar som finns 
när det kommer till framförallt rekrytering av ställföreträdare och då främst för svåra 
uppdrag.

Antalet ensamkommande barn förväntas minska kommande år utifrån den statistik som 
finns tillgänglig för närvarande.

Tekniska förutsättningar

Verksamheten har i slutet på 2019 infört ett nytt ärendehanteringssystem som ska ge 
möjligheter till att skapa förutsättningar för ställföreträdare att använda e-tjänster. 
Särskilt vad gäller ställföreträdarnas årliga redovisningar (årsräkningar) har nämnden 
uppmärksammat ett stort behov av att möjliggöra redovisning digitalt. Det kan därmed 
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skapas förutsättningar för mer korrekta redovisningar och även digital hantering av 
redovisningarna i handläggningen hos nämnden. Även andra former av e-tjänster bör 
utvecklas i form av ansökningar till nämnden i de ärendetyper som förekommer i 
verksamheten. Detta medför en tidsbesparing både för medarbetare och för 
ställföreträdare. För verksamheten innebär detta att fokus de kommande åren kommer 
läggas på att utveckla e-tjänster samt arbeta för en beteendeförändring hos 
ställföreträdarna och motivera till användning av e-tjänster.

Agenda 2030

FN antog 2015 en resolution för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling, kallad Agenda 2030. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för 
hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra 
mål till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Målen riktar sig till samtliga 
FNs medlemsländer, både offentlig och privat sektor och civilsamhället. Alla länder har 
ett nationellt och ett internationellt ansvar. De 17 målen bryts ned i 169 delmål. 
Samtliga mål ska vara uppnådda år 2030. Sollentuna har ansvar för att, inom ramen för 
kommunens rådighet, uppnå målen i Agenda 2030. Överförmyndarnämnden kommer 
vara delaktig i arbetet mot målet som heter "utveckla det digitala kontoret" och som 
bedrivs inom den administrativa avdelningen på kommunledningskontoret (där 
verksamheten tillhör organisatoriskt).
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2 Nämndens budgetförutsättningar

2.1 Verksamhetens resultat 2019

Nämnden redovisade ett överskott mot budget för 2019. Den positiva avvikelsen för 
kommunerna har återbetalats. Sollentunas del redovisas som 0,3 miljoner kronor lägre 
anslag än budgeterad.

Överskottet beror delvis på lägre inflöde än prognostiserat av ärenden som rör 
ensamkommande barn. Verksamheten har gjort prognoser baserat på den 
förekommande statistiken bland annat från Migrationsverket vilket gör att det finns 
utmaning i att med exakthet kunna predicera antal ensamkommande barn som blir 
anvisade till nämndens kommuner. Denna prognos har justerats inför budgetarbetet 
2020.

Den andra delen av överskottet beror på framskjutning av införandet nytt 
ärendehanteringssystem som är en del av digitaliseringsprojektet. Med anledning av att 
samordning av uppsägning från den gamla och avtalsskrivning med den nya 
leverantören har försenats har införande skjutits upp vilket innebär att kostnader inte 
heller belastade 2019 årsbudget i den omfattningen som de skulle. Detta har justerats 
inför budgetarbete 2020.

Verksamheten har avvaktat med att ersättningsrekrytera en heltidstjänst om en 
administratör som också har bidragit med en del av överskottet inom verksamheten. Vid 
halvårsskiftet 2019 uppstod en vakant administratörstjänst vilket verksamheten valt att 
avvakta med att återanställa med syftet att kartlägga vilka behov verksamheten har 
utifrån den digitaliseringsresan som pågår samt utifrån att en organisationsöversyn 
gjordes med fokus på effektivisering.

2.1.1 Intäkter utfall/budget 2019

 

   

Nämnden redovisar ett överskott mot budget om 0,7 miljoner kronor. Sollentunas del 
redovisas som 0,3 miljoner kronor lägre anslag än budgeterat, resterande avvikelse har 
återbetalades till övriga medlemskommuner (Sigtuna 0,15 mkr, Vallentuna 0,1 mkr, 
Upplands Väsby 0,15 mkr).
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Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2019:

Nettoanslag (Sollentuna kommuns del i ÖFN)

 Lägre kostnader för ensamkommande barn på grund av ett lägre inflöde än 
prognostiserat

 Framskjutet införande av ärendehanteringssystem

Övriga avgifter och intäkter (Samverkan kommunernas del, utöver Sollentuna 
kommun)

 Återbetalning av medel till samverkande kommuner på grund av överskottet 
som beror på lägre kostnader som beskrivs i nettoanslag

2.1.2 Kostnader utfall/budget 2019

   

Överförmyndarnämndens totala kostnader för verksamhetsåret 2019 blev 16,5 miljoner 
kronor, vilket innebär ett överskott om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget 2019. 
Den positiva avvikelsen har betalats ut till samverkande kommuner.

Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2019:

Lönekostnader

 Lägre utbetalt arvode till ställföreträdare för ensamkommande barn
 En vakant tjänst (kommer eventuell rekryteras under 2020)

Hyror

 Ökade kostnader beror på indexhöjningen

Övriga kostnader

 Ökade kostnader beror på utbildning i det nya ärendehanteringssystemet

2.1.3 Verksamhetens grunduppdrag – kvalitetsstyrning samt måluppfyllelse 
2019

Målstyrning och nämndens måluppfyllelse:

Antal nämndmål 2019: Fem av totalt fem mål är uppfyllda.
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Förbättrad service för huvudmän

Verksamheten har under året arbetat för att skapa goda förutsättningar för 
ställföreträdare och på det sättet verkat för att servicen och tillgängligheten förbättras 
för huvudmännen. Verksamheten har varit noga med att informera ställföreträdare om 
vad som förväntas av dem genom tydliga anvisningar/checklistor redan i början av 
uppdraget. Insatser har gjorts för att förtydliga för huvudmännen vad de kan förvänta 
sig av en ställföreträdare och vad som ligger inom ett ställföreträdes uppdrag.

Förbättrad rättssäkerhet för huvudmän

Verksamheten identifierade tidigt behov av att arbeta mer strukturerat med 
rättssäkerheten. För att uppnå detta arbetades det fram processer för varje ärendetyp. 
Verksamheten har vidare under året prioriterat processuppbyggnad och arbetat för att 
uppnå en hög processefterlevnad i syfte att förbättra rättssäkerheten.

Effektivare ärendeprocesser

Då verksamhetens handläggning utgörs till stor del av myndighetsutövning mot 
enskilda är det av avgörande betydelse att förvaltningslagens krav om legalitet, god 
service och effektivitet i handläggningen upprätthålls. För att fullfölja de krav på 
effektivitet som formulerats i mål har verksamheten satt följt upp ett antal indikatorer 
som ska säkerställa att målet uppnås. Bland annat har enheten arbetar för att all 
handläggning av ärenden ska påbörjas inom en vecka. Detta innebär att en första 
handläggningsåtgärd ska vidtas senast inom vecka från det att ärendet inkom till 
nämnden.

Minskad miljö-och klimatpåverkan

För att uppnå detta fleråriga mål har verksamheten fokuserat på att avveckla det fysiska 
arkivet som en del av digitaliseringsprojektet vilket beskrivs närmare nedan.

Förbättrad social arbetsmiljö på enheten

I syfte att förbättra den sociala arbetsmiljön har verksamheten under året fokuserat på 
att utveckla teamet till att vara ett starkt och självständigt team där medarbetare tar 
ansvar för hela uppdraget. Genom att under året arbeta med att stärka medarbetarskapet 
ökade medarbetarnas förståelse för uppdraget och en stark vilja utvecklades till att delta 
i och driva utvecklingsarbetet vilket sammantaget bidragit till en förbättrad social 
arbetsmiljö.

Kvalitetsstyrning:

I syfte att säkerställa att verksamhetens grunduppdrag bedrivs med kvalité har 
verksamheten arbetat med ett antal kvalitetsfaktorer och till dessa kopplat 
kvalitetsindikatorer:

Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av, till 
exempel sjukdom eller hög ålder, inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får 
hjälp med detta. Här fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som 
ställföreträdare för den enskilde. Nämnden arbetade under året fokuserat med att de 
huvudmän som har behov av en ställföreträdare ska känna sig trygga. Nämnden gör en 
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sammantagen bedömning för året att de ställföreträdare som finns under nämndens 
tillsyn sköter sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.

Rättssäker verksamhet

Att bedriva en rättssäker verksamhet innebär att tillämpa rättsreglerna förutsägbart och 
effektivt och genom detta skapa en juridisk trygghet. Verksamheten har under året 
arbetat med en del nollmätningar i syfte att få en bild av vad verksamheten behöver göra 
när det kommer till klagomålshantering samt komplettering av årsräkningar.

Sveriges bästa företagsklimat

Verksamheten har under året arbetat med att etablera ett bra samarbete med aktörer som 
Socialtjänsten och boenden inom nämndens upptagningsområde. Genom en god dialog 
ökar förståelse för varandras verksamheter och därmed effektiviseras processer som 
gynnar invånare i nämndens fyra kommuner.

God fysisk och social arbetsmiljö

En central del i verksamhetens dagliga arbete är att verka för en god fysisk och social 
arbetsmiljö. För att få till en god arbetsmiljö är det systematiska arbetsmiljöarbetet 
central när verksamheten planeras. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön påverkar 
både verksamhetens sjuktal och personalomsättningen i en positiv riktning. 
Sammanfattningsvis visar indikatorer kopplade till denna kvalitetsfaktor på en 
välmående verksamhet som under året arbetat med de aktiviteterna som är satta utifrån 
verksamhetsplanen.

Ansvarsfull ekonomi

I syfte att säkerställa att resurser används på det mest effektiva sättet är det viktigt att ha 
en ekonomi i balans. För att säkerställa att eventuella avvikelser fångas upp i god tid har 
kontinuerliga möten mellan enhetschef och ekonomiavdelningen hållits under året.

2.2 Verksamhetens budget och planering 2020

Under år 2020 kommer fokus i verksamheten läggas på att säkerställa kvalitén i 
grunduppdraget inom ett flertal områden. Fokusen kommer även läggas på de genom 
analys identifierade utvecklingsbehoven som definierats som mål. Verksamheten har 
också identifierat och av Sollentuna kommun fått extra medel för arbetet inom två 
prioriterade områden vilka är digitalisering och rekrytering. Arbetet med dessa 
fokusområden kommer ske i projektform där det ena av projekt, digitaliseringsprojekt 
redan är påbörjad. Målen som verksamheten har satt att arbeta med inför 2020 går i linje 
med de fyra medlemskommunernas övergripande mål.

Handläggningen inom Överförmyndarnämnden utgörs till stor del av 
myndighetsutövning mot enskilda. I verksamheten är det därför av avgörande betydelse 
att förvaltningslagens krav om legalitet, god service och effektivitet i handläggningen 
upprätthålls. Verksamheten har formulerat effektivitetsmål som har bäring på alla dessa 
värden i lagstiftningen. De målen som verksamheten beslutat att arbeta med under 2020 
är förbättrad rekryteringsprocess och effektivare ärendeprocesser.
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2.2.1 Mål

Målstyrning

Verksamheten har identifierat ett antal utvecklingsområden och utifrån dessa definierat 
två nämndmål som beskrivs i följande text.

Förbättrad rekryteringsprocess

En förbättrad rekryteringsprocess som verksamheten kommer uppnå genom att alla 
nämndens ställföreträdare klarar testet i samband med rekryteringen samt genom 
minskat antal dagar från det att behov av ställföreträdare uppstår till dess att en 
ställföreträdare åtar sig uppdraget.

Effektivare ärendeprocesser

Effektivare ärendeprocesser avser verksamheten uppnå genom att öka andel 
ställföreträdare som kommunicerar med nämnden via e-tjänster.

Projekt

Under 2020 kommer två viktiga projekt pågå inom verksamheten som ett led i 
verksamhetsutvecklingen. Dessa områden prioriteras utifrån verksamhetens analys som 
visat att de två största bromsklossarna i nämndens vardagliga arbete är ett stort behov av 
nytt ärendehanteringssystem för att möjliggöra digitalisering samt en brist på 
fungerande strukturer för att rekrytera lämpliga ställföreträdare framförallt i svåra 
uppdrag.

Digitaliseringsprojektet

Digitaliseringsprojektet påbörjades 2019 och består av tre delar vilka är digitalisering av 
nämndens arbete, införande av nytt ärendehanteringssystem med möjlighet till e-tjänster 
samt avskaffandet av det fysiska arkivet. Under 2020 kommer fokus i projektet ligga på 
kartläggning av det nya ärendehanteringssystemet där ett arbete med att utveckla e-
tjänster kommer göras. Målet är att arbeta fram en elektronisk plattform som möjliggör 
för ställföreträdare att lämna in årsräkningar och andra ansökningsblanketter 
elektroniskt. Med detta kommer nämnden uppnå ökad service, effektivitet och 
rättssäkerhet.

Rekryteringsprojektet

Detta projekt kommer att påbörjas januari 2020 med mål att se över hela 
rekryteringsprocessen och identifiera arbetssätt som möjliggör att rätt person får rätt 
uppdrag inom nämndens upptagningsområde. Nämnden är i stort behov av fler 
kvalificerade ställföreträdare och idag saknas det ett strukturerat sätt att rekrytera och 
behålla ställföreträdare som levererar med kvalité. Rekryteringsprojektet består av fyra 
delar vilka är:

1. Skapa en kravprofil utifrån behovsanalysen
2. Hitta lämpligt rekryteringssystem för att på ett strukturerat sätt kunna matcha 

och hålla ordning i processen
3. Skapa ett strukturerat intervjuförfarande inklusive tester
4. Göra en introduktionsplan för nytillsatta ställföreträdare

Sammanfattningsvis ser verksamheten fram emot utfall av båda projekten där förväntan 
för 2020 är ett lyft för hela verksamheten.
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2.2.2 Intäkter utfall 2019 - budget 2020

Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2020:

Nettoanslag (Sollentuna kommuns del i ÖFN)

 Den är högre i budget 2020 än utfall 2019 på grund av att 2019 blev ett lägre 
inflöde ensamkommande barn

 2020 fick Överförmyndarnämnden extra medel för två projekt kopplade till 
digitalisering samt rekrytering av lämpliga ställföreträdare framförallt i svåra 
uppdrag (0,4 miljoner kronor)

Övriga avgifter och intäkter (Samverkan kommunernas del, utöver Sollentuna 
kommun)

 Den är högre i budget 2020 än utfall 2019 på grund av att 2019 blev ett lägre 
inflöde ensamkommande barn

2.2.3 Kostnader utfall 2019 - budget 2020

Kommentar till avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2020:

Lönekostnader

 Under 2019 hade Överförmyndarnämnden en personalomsättning som orsakade 
en del överskott. Under 2020 är tjänsterna tillsatta

Hyror

 Samma kostnader som 2019

Övriga kostnader

 Nytt ärendehanteringssystem (helårskostnad)
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 Digitaliseringsprojekt
 Rekryteringsprojekt

2.3 Utsikt 2021

2.3.1 Taxor

Ej aktuellt för nämnden.

2.3.2 Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer på en kommunövergripande nivå kommer att 
beslutas i samma kommunfullmäktige som budgeten beslutas. Inga förändringar 
föreslås från nämnden till budget 2021.

2.4 Nya/förändrade behov inför 2021-2023

Under år 2020 kommer fokus i verksamheten läggas på att säkerställa kvalitén i 
grunduppdraget inom ett flertal områden. Fokus kommer även läggas på de genom 
analys identifierade utvecklingsbehoven som definierats som mål. Dessa medel är 
utfördelade över tre år och utvecklingstakten anpassas till de tilldelade medlen. 
Sollentuna kommun har avsatt extra medel för två projekt, digitaliseringsprojekt och 
rekryteringsprojekt, som kommer att bidra till att verksamheten fullföljer sina mål. 
Målen som verksamheten har satt att arbeta med inför 2020 går i linje med de fyra 
medlemskommunernas övergripande mål.

Prio
. Nya/förändrade behov - inom befintlig ram Belopp Budget 

2021
Plan 
2022

Plan 
2023

1 - - - - -

2 - - - - -

3 - - - - -

Prio
. Nya/förändrade behov - utom befintlig ram Belopp Budget 

2021
Plan 
2022

Plan 
2023

1 Projekt Digitalisering 0,4 0,2 0,2 -

2 Projekt Rekrytering 0,2 0,1 0,1 -

3 - - - - -

2.5 Investeringsbehov

Ej aktuellt för nämnden.
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§ 22/2020  Dnr 2020/0015 ÖFN-1 
  Diariekod: 045 

Budgetunderlag 2021-2023 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2020-03-09 från 
kommunledningskontoret, överförmyndarenheten. 

Sammanfattning 

I underlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för 
överförmyndarnämnden. Antalet ärenden som rör ensamkommande barn 
väntas minska medan antalet ärenden i övrigt väntas öka något. 

Överförmyndarverksamheten har identifierat två viktiga områden där ökade 
medel behövs. Dessa avser ett fortsatt arbete med digitalisering av 
verksamheten där fokus framgent kommer läggas på att utveckla e-tjänster. 
Det andra prioriterade området avser rekrytering av ställföreträdare. 

Överläggning i överförmyndarnämnden 

Ordförande Margareta Hamark (L) yrkar att överförmyndarnämnden 
beslutar följande: 

1. Budgetunderlag 2021-2023 för Överförmyndarnämnden godkänns. 

2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen i samtliga 
medlemskommuner. 

Proposition 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden bifaller hennes yrkande och 
finner att så är fallet.  

Överförmyndarnämndens beslut 

1. Budgetunderlag 2021-2023 för Överförmyndarnämnden godkänns. 

2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen i samtliga 
medlemskommuner. 

 

Beslutsexpediering: 

Akt, kommunstyrelsen i Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna 
kommuner 
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