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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2022 - 
2024.

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

Utifrån omvärldsanalysen och den verksamhetsanalys som är gjord inför arbetet med Budget 
2022-2024 är prognosen att det inte kommer tillkomma nya/förändrade behov som skulle 
medföra extra kostnader för nämnden.

I budgetunderlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för 
överförmyndarnämnden. Under år 2021 kommer verksamhetens digitaliseringsresa fortsätta 
genom Digitaliseringsprojektet. Verksamhetens fokus kommer ligga på att genom olika 
aktiviteter arbeta för att få in fler årsräkningar och ansökningar via e-tjänster. 
Utvecklingsarbetet inom ramen för Rekryteringsprojektet kommer också fortsätta under 2021 
med en översyn av arvoden för ställföreträdare med fokus på differentiering av svåra uppdrag.

Liksom föregående år väntas antalet ärenden som rör ensamkommande barn minska medan 
antalet ärenden i övrigt väntas öka något.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2022 - 2024
 Budgetunderlag 2022-2024 för överförmyndarnämnden
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Tjänsteskrivelse

Budgetunderlag för 
överförmyndarnämnden i Norrort 2022 
- 2024

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 
2022 - 2024.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämnden i Norrort har skickat över ett budgetunderlag för 
godkännande till samtliga medlemskommuners kommunstyrelser. 

Utifrån omvärldsanalysen och den verksamhetsanalys som är gjord inför arbetet med 
Budget 2022-2024 är prognosen att det inte kommer tillkomma nya/förändrade 
behov som skulle medföra extra kostnader för nämnden.

I budgetunderlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för 
överförmyndarnämnden. Under år 2021 kommer verksamhetens digitaliseringsresa 
fortsätta genom Digitaliseringsprojektet. Verksamhetens fokus kommer ligga på att 
genom olika aktiviteter arbeta för att få in fler årsräkningar och ansökningar via e-
tjänster. Utvecklingsarbetet inom ramen för Rekryteringsprojektet kommer också 
fortsätta under 2021 med en översyn av arvoden för ställföreträdare med fokus på 
differentiering av svåra uppdrag.

Liksom föregående år väntas antalet ärenden som rör ensamkommande barn minska 
medan antalet ärenden i övrigt väntas öka något.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef
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§ 19/2021  Dnr 2021/0018 ÖFN-1 
  Diariekod: 045 

Budgetunderlag 2022-2024 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2021-03-06 från 

kommunledningskontoret, överförmyndaren. 

Sammanfattning 

I underlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för 

nämnden. Det redovisas även om hur händelser i omvärlden påverkar 

inflödet av ärenden framgent. Antalet ärenden som rör ensamkommande 

barn väntas minska medan antalet ärenden i övrigt väntas öka något.  

Inga nya/förändrade behov definieras för den kommande budgetperioden. 

Av underlaget framgår även en konsekvensanalys om nämnden skulle få en 

minskad budgetram. 

Överläggning 

Ordförande Josefin Brodd (M) yrkar att överförmyndarnämnden beslutar 

följande: 

1. Budgetunderlag 2022-2024 för Överförmyndarnämnden godkänns 

2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen i de samverkande 

kommunerna.  

Under överläggningen yttrar sig Ylva Mozis (L), Margareta Hamark (L), 

Berith Söderström (S) och Daniela Rawensparr (M). 

Proposition 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden bifaller hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

Överförmyndarnämndens beslut 

1. Budgetunderlag 2022-2024 för Överförmyndarnämnden godkänns 

2. Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen i de samverkande 

kommunerna.  

Beslutsexpediering: 

Sollentuna kommun 

Sigtuna kommun 

Upplands Väsby kommun 

Vallentuna kommun 
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1 Inledning 

1.1 Nämndens uppdrag 

1.1.1 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 

De viktigaste slutsatserna av omvärldsanalysen som Överförmyndarnämnden har gjort för perioden 
2022-2024 kan sammanfattas i följande områden: 

Rättsliga faktorer 

För närvarande pågår en utredning på nationell nivå som 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. Nämnden har under hösten 2020 yttrat sig i utredningen. Utredaren ska 
redovisa sina ställningstaganden senast den 23 april 2021. Sen kan det dröja ytterligare någon eller ett 
par veckor tills betänkandet formellt överlämnas. För nämnden kan utfallet av utredningen komma att 
ha betydande påverkan framgent. Det kan röra sig om stödet till ställföreträdare eller möjligheten att 
anlita professionella ställföreträdare. Nämnden ser positivt på detta då verksamheten idag möter stora 
utmaningar i att rekrytera ställföreträdare till svåra uppdrag. 

Ärendeinflöde 

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

Tekniska förutsättningar 

I slutet på 2019 påbörjades nämndens digitaliseringsresa och fleråriga mål definierades kopplat till 
detta. Nämnden införde under 2020 ett ärendehanteringssystem som möjliggör användning av e-
tjänster för nämndens ställföreträdare, skannade in det fysiska arkivet samt påbörjade arbete med att 
införa e-tjänster. Verksamheten har framför sig ett arbete med att utveckla e-tjänstelösningar och öka 
användning av e-tjänster hos nämndens ställföreträdare. Sammantaget kommer verksamheten de 
kommande åren fokusera på att ta fram nya, smarta digitala lösningar som syftar till ökad 
resurseffektivisering och en ökad nytta för nämndens målgrupper. 

Agenda 2030  

FN antog 2015 en resolution för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, 
kallad Agenda 2030. Samtliga av de 17 målen som omnämns i detta dokument 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). Utöver detta mål berörs nämndens verksamhet även av 
målen 1 (Ingen fattigdom) samt 3 (God hälsa och välbefinnande) i Agenda 2030. 
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2 Nämndens budgetförutsättningar 

Utifrån omvärldsanalysen och verksamhetsanalys som är gjord inför arbetet med Budget 2022-2024 är 
prognosen att det inte kommer tillkomma nya/förändrade behov som skulle medföra extra kostnader 
för nämnden. 

2.1 Verksamhetens resultat 2020 

Nämnden redovisade ett överskott mot budget 2020. Den positiva avvikelsen för kommunerna har 
återbetalats. 

Sollentunas del redovisas som 0,3 miljoner kronor lägre anslag än budgeterad. 

Överskottet beror på följande orsaker: 

• 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 2021. 

• En vakant tjänst som tillsattes i augusti istället för januari 2020. 
• Lägre kostnader för digitaliseringsprojektet. 

2.1.1 Intäkter utfall/budget 2020 

 
Nämnden redovisar ett överskott mot budget om 0,6 miljoner kronor. Sollentunas del redovisas som 
0,3 miljoner kronor lägre anslag än budgeterat, resterande avvikelse har återbetalades till övriga 
medlemskommuner (Sigtuna 0,1 mkr, Vallentuna 0,08 mkr, Upplands Väsby 0,1 mkr). 

Kommentar till avvikelse mellan utfall 2020 och budget 2020: 

Nettoanslag (Sollentuna kommuns del i ÖFN) 

• Lägre kostnader för ensamkommande barn på grund av ett lägre inflöde än prognostiserat 
• En vakant tjänst som tillsattes i augusti istället för januari 2020 
• Lägre kostnader för digitaliseringsprojektet 

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 nettoanslaget 
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2.1.2 Kostnader utfall/budget 2020 

 
Överförmyndarnämndens totala kostnader för verksamhetsåret 2020 blev 16,8 miljoner kronor, vilket 
innebär ett överskott om 0,6 miljoner kronor jämfört med budget 2020. Den positiva avvikelsen har 
betalats ut till samverkande kommuner. 

Kommentar till avvikelse mellan utfall 2020 och budget 2020: 

Lönekostnader 

• Lägre utbetalt arvode till ställföreträdare för ensamkommande barn 
• En vakant tjänst som tillsattes i augusti istället för januari 2020 

Hyror 

• Samma kostnader som budget 

Övriga kostnader 

• Lägre kostnader för digitaliseringsprojektet 

2.1.3 Verksamhetens grunduppdrag – kvalitetsstyrning samt 
måluppfyllelse 

Målstyrning och nämndens måluppfyllelse 2020 

Verksamheten har inom ramen för målstyrningen arbetat med två områden som beskrivs närmare 
nedan: 

Förbättrad rekryteringsprocess 

Verksamheten har identifierat utmaningar med att dels rekrytera ställföreträdare till svåra uppdrag dels 
sett ett behov av att strukturera upp rekryteringsprocessen. Utifrån detta har verksamheten identifierat 
två indikatorer och ett antal åtgärder. Målet med att arbeta med dessa indikatorer kopplat till förbättrad 
rekryteringsprocess har uppnåtts under året. 

Effektivare ärendeprocesser 

I början av verksamhetsår 2019 påbörjades ett arbete med att digitalisera verksamheten. Syftet med 
detta var att öka tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet. Del 2 i verksamhetens 
digitaliseringsarbete påbörjades under våren 2020 med syfte att utveckla e-tjänster och på det sättet 
öka ställföreträdarens möjlighet till att kommunicera elektroniskt med verksamheten vilket skapar 
ökad förutsättning för delaktighet och ökar effektivitet i ärendeprocesser. Detta är ett också ett treårigt 
mål. För 2020 satte verksamheten 10 procent som mål för indikatorn som avser "Andel ställföreträdare 
som kommunicerar med oss elektroniskt". Det satta målet har inte uppnåtts för 2020. Skälet till detta 
är att utredningsarbetet avseende val av e-tjänsteleverantör har dragit ut på tiden på grund av pågående 
pandemi. Dock är det värt att nämna att bara två veckor in i 2021 så har verksamheten uppnått det 
satta målet på 20 procent. 

Kvalitetsstyrning 2020 

Verksamheten har inom ramen för kvalitetsstyrningen arbetat med fem områden vilka beskrivs kort 
nedan: 
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Trygga huvudmän 

Verksamheten genomförde en undersökning riktad till både ställföreträdare och huvudmän. Syftet var 
dels att undersöka huvudmäns uppfattning om hur trygga de känner sig med sina ställföreträdare. Dels 
var syftet att undersöka hur ställföreträdare ser på förutsättningarna i sitt uppdrag. Undersökningen har 
föranlett åtgärder för verksamheten att arbeta med. 

Rättssäker verksamhet 

Ett arbete med att säkerställa en rättssäker verksamhet pågick under året. Indikatorer kopplade till 
detta var hantering av årsräkningar inom satt tid, säkerställande av att utdrag ut belastningsregistret 
görs regelbundet, att hantering av inkomna klagomål sker på ett strukturerat sätt, uppstart av ärenden 
sker inom satt tid samt begränsning av antal uppdrag per ställföreträdare i syfte att säkerställa kvalitén. 

God extern samverkan 

Ett fokuserat arbete bedrevs med att säkerställa god extern samverkan där fokus kommer har legat på 
att genomföra möten med Socialtjänsten som den aktör som direkt påverkar vårt uppdrag och där det 
är väldigt viktigt att upprätthålla en dialog både på kort och lång sikt. 

Goda arbetsförutsättningar 

Verksamheten arbetade med att säkerställa goda arbetsförutsättningar genom att följa upp 
sjukfrånvaro, personalomsättning och HME (hållbart medarbetarengagemang). 

Ansvarsfull ekonomi 

Ett fortsatt arbete med att hantera ekonomin ansvarsfullt har under året säkerställts dels genom 
kontinuerliga avstämningar mellan verksamheten och ekonomienheten i syfte att följa upp samt tidigt 
upptäcka eventuella ekonomiska avvikelser. Dels har det under året kontinuerliga avstämningar med 
ekonomicheferna i de kommunerna som utgör nämnden med syftet att signalera eventuella avvikelser 
som uppstår. 

Sammanfattningsvis har delen som avser kvalitetsstyrningen och indikatorerna kopplade till den 
genomförts enligt plan och utan några avvikelser. 

Förutom arbetet med de indikatorer kopplade till målstyrning och kvalitetsstyrning har verksamheten 
arbetat med två projekt som både har direkt påverkan med ovanstående indikatorer. Nedan följer en 
kort beskrivning av dessa projekt: 

Projekt Rekrytering: i början av året startades detta projekt med ett övergripande mål att se över hela 
rekryteringsprocessen och identifiera arbetssätt som möjliggör att rätt person får rätt uppdrag inom 
nämndens upptagningsområde. Året avslutades med att arbetet med alla fyra delmål kom i hamn som 
planerat och idag har verksamheten ett nytt rekryteringssystem med tillhörande annonseringsportal 
samt ett ny strukturerad process. 

Projekt Digitalisering: detta projekt påbörjades 2019 och verksamheten fortsatte prioritera arbetet 
med att aktivt digitalisera verksamheten även under 2020. Verksamheten har gjort ytterligare framsteg 
som att införa en e-tjänst plattform, som möjliggör flera digitala lösningar för både målgruppen och 
för administrationen. Vidare har verksamheten infört en så kallad digital stämpel vilket också har 
möjliggjort en mer digital registrering av handlingar vilket bidragit till det målet som är kopplad till 
ökad resurseffektivitet. 

2.2 Verksamhetens budget och planering 2021 

Under år 2021 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. Vissa av målen kommer vara fleråriga. Målen som verksamheten har satt att 
arbeta med inför 2021 går i linje med de fyra medlemskommunernas övergripande 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. 

Digitaliseringsprojektet påbörjades 2019 och bestod då av tre delar vilka var digitalisering av 
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nämndens arbete, införande av nytt ärendehanteringssystem med möjlighet till e-tjänster samt 
avskaffandet av det fysiska arkivet. Dessa tre delmål uppfylldes som planerat. Under 2020 låg fokus i 
projektet på kartläggning av det nya ärendehanteringssystemet där ett arbete med att utveckla e-
tjänster var planerad med målet att införa e-tjänster för att ställföreträdare ska kunna lämna in 
årsräkningar och andra ansökningsblanketter elektroniskt. Detta mål uppfylldes som planerat. Under 
2021 kommer verksamhetens fokus ligga på att genom olika aktiviteter arbeta för att få in fler 
årsräkningar och ansökningar via e-tjänster. Med detta kommer nämnden uppnå ökad service, 
effektivitet och rättssäkerhet. 

Under år 2020 har verksamheten drivit projektet "Rekrytering" med syftet att bygga upp ett 
strukturerat rekryteringsförfarande och på det sättet arbeta för att ha professionalisera 
ställföreträdarrollen och därmed öka kvalitén i uppdraget. Verksamhetsplanen för både 2021 men även 
för hela planperioden 2022-2023 kommer genom både kvalitetsstyrningen och målstyrningen fokusera 
på att hämta hem effekterna av det arbetet som bedrivits inom ramen för Rekryteringsprojektet. 
Förutom detta har rekryteringsprojektet även påvisat nya behov som under år 2021 behöver 
genomföras och med det avses i första hand en översyn av arvodesriktlinjer. 

2.2.1 Mål 

Målstyrning 

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

Ökad resurseffektivitet 

Detta mål är ett treårigt mål där förväntningen är att år 2024 ska 80 procent av alla till nämnden 
inkomna årsräkningar vara kompletta. 

Effektivare ärendeprocesser 

Effektivare ärendeprocesser avser verksamheten uppnå genom att öka andel ställföreträdare som 
kommunicerar med nämnden via e-tjänster. Detta mål är också treårigt där målet är att år 2022 
kommunicerar 50 % av ställföreträdarna via e-tjänst. 

Förbättrad rekryteringsprocess 

En förbättrad rekryteringsprocess planerar verksamheten 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. 

Projekt 

Under år 2021 kommer verksamhetens digitaliseringsresa fortsätta genom Digitaliseringsprojektet. 
Utvecklingsarbetet inom ramen för Rekryteringsprojektet kommer också fortsätta utifrån den satta 
planen för det kommande året. Vilka områden projekten kommer fokusera på under 2021 beskrivs 
nedan. 

Digitaliseringsprojektet 

Digitaliseringsprojektet påbörjades 2019 och bestod då av tre delar vilka var digitalisering av 
nämndens arbete, införande av nytt ärendehanteringssystem med möjlighet till e-tjänster samt 
avskaffandet av det fysiska arkivet. Dessa tre delmål uppfylldes som planerat. Under 2020 låg fokus i 
projektet på kartläggning av det nya ärendehanteringssystemet där ett arbete med att utveckla e-
tjänster var planerad med målet att införa e-tjänster för att ställföreträdare ska kunna lämna in 
årsräkningar och andra ansökningsblanketter elektroniskt. Detta mål uppfylldes som planerat. Under 
2021 kommer verksamhetens fokus ligga på att genom olika aktiviteter arbeta för att få in fler 
årsräkningar och ansökningar via e-tjänster. Med detta kommer nämnden uppnå ökad service, 
effektivitet och rättssäkerhet. 

Rekryteringsprojektet 

Rekryteringsprojektet är ett mindre projekt som under 2021 kommer fokusera på översyn av arvoden 
för ställföreträdare med fokus på differentiering av svåra uppdrag. 
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2.2.2 Intäkter utfall 2020 - budget 2021 

 
Kommentar till avvikelse mellan utfall 2020 och budget 2021: 

Nettoanslag (Sollentuna kommuns del i ÖFN) 

• Anslaget är högre i budget 2021 än utfall 2020 på grund av att 2020 blev ett lägre inflöde 
ensamkommande barn 

• 2021 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) 

• Intäkter är högre i budget 2021 än utfall 2020 på grund av att 2020 blev ett lägre inflöde 
ensamkommande barn 

2.2.3 Kostnader utfall 2020 - budget 2021 

 
Kommentar till avvikelse mellan utfall 2020 och budget 2021: 

Lönekostnader 

• Under 2020 hade Överförmyndarnämnden en vakanttjänst som tillsättes från och med augusti 
och därför lönekostnader blev lägre under 2020. Under 2021 är alla tjänsterna tillsatta 

Hyror 

• Samma kostnader som 2020 

Övriga kostnader 

• Digitaliseringsprojekt där Sollentuna kommun är avsätt riktade budgetmedel under 2021 
• Rekryteringsprojekt där Sollentuna kommun är avsätt riktade budgetmedel under 2021 

2.3 Vad händer 2022-2024? 

2.3.1 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 
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budget 2022. 

2.3.2 Effektiviseringar 

Det sättet som nämnden kan arbeta med effektiviseringar och prioriteringar är primärt kopplad till 
resursfrågan. Verksamheten har sedan 2019 påbörjat ett väldigt strukturerat och fokuserat arbete med 
effektiviseringar inom ramen för grunduppdraget. Goda lösningar har identifierats vilka syftar att med 
hjälp av verktyget digitalisering uppnå bättre resurseffektivitet på längre sikt. Verksamheten är för 
närvarande i full gång med att arbeta med detta och väntar sig en resurseffektivisering på längre sikt. 

2.3.3 Konsekvensanalys 

Om nämndens budgetram skulle minskas med 3 % - 5 % skulle det ha en påverkan på verksamheten. 
Konsekvenserna av en minskad budgetram skulle då främst märkas av inom områden där 
verksamheten behöver utvecklas det vill säga digitalisering och arbetet med rekrytering. 

För verksamheten skulle detta i praktiken innebära att den digitala utvecklingen skulle fortsätta med 
projekten dock i mindre omfattning i alla fall när det kommer till resurser. Verksamheten skulle 
fokusera på de delar i projekten som är mest kritiska att få lösning på utifrån påverkan på 
grunduppdraget. På det sättet fortsätter att skapas effekt inom verksamheten men till en mindre 
kostnad och i en långsammare takt. Självklart kommer det märkas i verksamheten att den inte har de 
medlen som behövs och att utfallet blir avgränsad till enbart kritiska områden med högst påverkan på 
verksamheten. 

Nettoram 2021 (6,7 mkr) 2022 2023 2024 

Minskad ram 3 % (mkr) 0,2 0,2 0,2 

Minskad ram 5 % (mkr) 0,3 0,3 0,3 

  

2.3.4 Taxor 

Ej aktuellt för nämnden. 

2.3.5 Styrdokument 

Styrdokument Beslutat av (KF eller nämnd), 
datum 

Status (ange något av följande:- 
Giltigt, behöver ej uppdateras- 

Giltigt, behöver uppdateras- Ska 
avskaffas- Ska avskaffas och 

ersättas med x) 

Reglemente för överförmyndarnämnden i 
Norrort  

Antaget av fullmäktige, 2018-04-19 Giltigt, behöver ej uppdateras 

Avtal om gemensam överförmyndarnämnd 
mellan Sigtuna, Sollentuna, Upplands 
Väsby och Vallentuna kommuner 

Överförmyndarnämnden i Norrort, 
2019-01-01 

Giltigt, behöver ej uppdateras 

   

   

2.4 Jämförelse med andra kommuner 

Överförmyndarnämnden - jämförelse med andra kommuner 2019 

Jämförelse med andra kommuner 2019 ÖFN Norrort Nacka Solna Täby 

Totalt utbetalt arvode (kronor) 8 232 363 4 723 000 4 459 229 3 331 308 

Kommunens andel i utbetalt arvode (%) 33 39 34 36 

Kostnad per invånare (kronor) 67 77 55 51 
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Jämförelse med andra kommuner 2019 ÖFN Norrort Nacka Solna Täby 

Granskade redovisningshandlingar 2064 801 625 609 

Granskade redovisningshandlingar med anmärkning 32 6 17 15 

  

  

  

  

  

2.5 Nya/förändrade behov 

Prio. Nya/förändrade behov - inom befintlig ram Belopp Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

 

Prio. Nya/förändrade behov - utom befintlig ram Belopp Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

1  Projekt Digitalisering  0,2 0,2 - - 

2  Projekt Rekrytering  0,1 0,1 - - 

3 - - - - - 

2.6 Investeringsbehov 

Ej aktuellt för nämnden. 
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