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§ 22 Dnr OFN 2022-000026042 

Uppdragsplan 2023-2027, gemensam 
överförmyndarnämnd 

Gemensam överförmyndarnämnds beslut 
Godkänner förslag till uppdragsplan 2023-2027 med tillägg av följande indikator: 

Granskningen ska vara klar under oktober månad. 

Sammanfattning 

Förslag till uppdragsplan 2023–2027 har framtagits för den gemensamma 
överförmyndarnämnden. I förslaget till uppdragsplan beskrivs nämndens nuläge 

med en omvärldsspaning. Förlag till förändring, förbättring och förnyelse inom 

nämndens uppdrag har sammanställts under delen prioriterade områden. Slutligen 
finns förslaget till driftbudget 2023–2027 med i uppdragsplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Skellefteå kommun 2022-03-03 

Uppdragsplan 2023-2027 
  

Beslutet sänds till: 
Kommunfullmäktige 

Gemensamma överförmyndarnämndens verksamheter 
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Uppdragsplan 2023-2027 

Den gemensamma överförmyndar-

nämnden 
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Nämndens ansvarsområde 
 

 

  

 

 

Förändring av uppdrag/ansvar 

 

 

 
 

 

 

Överförmyndarnämnden är gemensam för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvid-
sjaur kommun. Skellefteå är värdkommun och det finns ett samverkansavtal. Nämnden 
har ansvar för överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken genom att utöva tillsyn 
över ställföreträdare som gode män, förvaltare och förmyndare.  
 
Genom att tillgodose behovet av gode män och genom en effektiv gransk-

ning av dessa kan verksamheten bidra till trygghet för medborgarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utan kommentar 

Lagstiftningen i föräldrabalken är på översyn och förslag kommer 

eventuellt under 2024.  
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Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Här beskriv sammanfattat nämndens nuläge som utgår från fakta gällande verksamhet-
ens resultat och dess förutsättningar.   

 
I dagsläget finns det ca 650 gode män/förvaltare i Skellefteå fördelat på ca 1 500 ärenden (god man 
till ensamkommande barn ej inräknat). En av de viktigaste uppgifterna för verksamheten består i att 
granska/kontrollera den ekonomiska redovisningen (årsräkningen) som ställföreträdaren ska lämna in 
varje år. Ca 1 000 räkningar granskas varje år.  
 
Från att ha haft en stadigt ökande ärendemängd fram till 2015 har har antalet ärenden senaste åren 
minskat något trots att Skellefteå kommun har en relativt sett hög andel äldre befolkning. Nya tillägg i 
lagstiftningen har öppnat upp för att lösa stödet på mindre ingripande sätt. Lagen om 
framtidsfullmakter och anhörigsbehörighet hjälper till att hålla ner ärendemängden. Under de 
närmaste åren förväntas antalet ärenden ligga på ungefär samma nivå som nu. Det som är mest 
bekymmersamt är svårigheten att rekrytera gode män. Det saknas fortfarandeca 40-50 gode 
män/förvaltare för att uppnå balans. Kön till att få stöd har under 2021 ökat något sedan 2020.  
 
Verksamheten ser ett ökat behov av lägga tid på rekrytering. Flera duktiga ställföreträdare (gode 
män) med många uppdrag börjar också bli till åren. En genomgång och uppgradering av hela 
rekryteringsprocessen är redan gjord. En utmaning inför framtiden är att jobba mer med rekrytering 
utan att ge avkall på granskningen/myndighetsutövningen. Lagstiftningen lägger också fortsatt ansvar 
på överförmyndaren att utbilda gode män och förvaltare.  
 
Nämnden är gemensam för Norsjö, Malå, Skellefteå, Arjeplog och Arvidsjaurs kommun. Norsjö och 
Malås ärenden handläggs i Skellefteå kommun. Arjeplogs ärenden kommer under våren 2022 också 
börja handläggas i Skellefteå. Arvidsjaurs kommuns ärenden handläggs fortfarande i Arvidsjaur. På 
sikt kan verksamheten i Skellefteå komma handlägga alla kommuners verksamhet.  
 
Utöver det politiska samarbetet kommer samarbetet också framöver fördjupas kring handläggningen. 
Bl a har verksamheterna investerat i gemensam databas/verksamhetssytem så man kan ha mer 
uybyte av varandra i handläggning 
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Inriktning och/eller prioriterade områden för peri-

oden 2023-2027, inkl. indikatorer. 
Med fokus på vad nämnden vill förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget. Priorite-
ringarna har sin utgångspunkt i nulägesanalysen och önskad utveckling för att bidra till 
KFs övergripande mål (tillgänglighet, trygghet, effektivitet, samhällsutveckling) och de 
ekonomiska förutsättningar som lyfts i planeringsförutsättningarna. 
 

 

Driftbudget och plan 2023-2027 
Här anges nuvarande budgetram och beskrivning av vilka insatser som görs för att bidra till att 

klara de årliga effektiviserings- och rationaliseringskrav som årligen vilar på kommunen under 

hela den kommande budget- och planperioden.  

Överförmyndarnämndens budget uppgår 6 273 tkr avser arvoden och ersättningar till gode 

män och förvaltare, samt den politiska nämndens arvoden och övriga 

sammanträdeskostnader. Överförmyndarnämnden arvoderar även gode män till 

ensamkommande flyktingbarn. Nämnden beräknas kunna bedriva verksamheten inom tilldelad 

ram.  

Överförmyndarverksamhetens verksamhetsbudget ligger hos bygg- och miljönämnden. 

Verksamheten består av sju personer och har inga avgifter eller taxor i sin finansiering.  

Rekrytering och kvalitet 

En av nämndens prioriterade områden är att säkra tillgången av gode män och förvaltare 

(ställföreträdare) samt säkerställa en likriktad handläggning inom nämndens ansvarsom-

råde. 

Indikatorer som visar om vi är på rätt väg:  
 Antalet huvudmän med behov av ställföreträdare som saknar ställföreträdare är lägre jämfört med före-

gående år  

 Gott omdöme från Länsstyrelsens tillsyn gällande likriktad handläggning.  

 Nämndens egen internkontroll indikerar om det sker på ett likartat sätt. 

 Granskningen ska vara klar under oktober månad. 
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