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1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 

1.1 Marks kommuns vision 

Mark är känd som en attraktiv kommun 

En kommun där det är bra att bo och verka 

En kommun där livskvalitet står i fokus 

1.2 Strategiska områden och kommungemensamma mål  

  

Strategiska områden 

I Mark ska barn och unga 
få en bra start i livet för 
att utveckla sin potential 

I Mark ska de som 
behöver få bra stöd och en 
god vård och omsorg för 

att ha ett gott liv 

I Mark ska det vara lätt att 
starta, driva och utveckla 

företag för att skapa 
arbetstillfällen 

I Mark ska vi vara en 
kreativ kommun för att 

alla ska trivas med att bo 
och leva 

    

Kommungemensamma mål 

Bästa barnkommun Bästa företagskommun 

  

1.3 Utgångspunkt 

Hållbar utveckling är utgångspunkten i vår verksamhetsplanering, vår vision och våra mål. 

Hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete vi gör. Hållbar utveckling utgörs av: 

• Ekologisk hållbarhet 

• Social hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet 

1.4 Förutsättningar 

Förutsättningar för att jobba mot de strategiska områdena och 

kommungemensamma målen är: 

• God ekonomisk hushållning 

• Hållbar personal- och kompetensförsörjning 

1.5 Effektiva processer och verksamheter 

Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 

tillgänglighet och stark känsla för service. Var och en som söker kontakt med kommunen ska 

få en snabb återkoppling. Arbetsprocesser ska vara väl anpassade till uppgiften och med 

tillgängliga resurser ge största möjliga nytta för kommuninvånarna. Kvaliteten ska fortlöpande 

utvärderas, säkras och förbättras. 
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2 Nämndens övergripande styrning 

2.1 Medborgarnas/brukarnas delaktighet 

Ställföreträdarnas, huvudmännens och övriga kommuninvånares synpunkter på tillgänglighet 

och rutiner ska aktivt efterfrågas och tas tillvara för att utveckla verksamheten. 

2.2 Synpunkts- och avvikelsehantering 

Kvalitén på överförmyndarnämndens verksamhet ska fortlöpande utvecklas och säkras. En 

verksamhet med god kvalité är kunskapsbaserad, effektiv och rättssäker i sin 

myndighetsutövning. Den är även samordnad, kontinuerlig och utgår från ett 

helhetsperspektiv. 

Överförmyndarnämndens systematiska kvalitetsarbete är en del av nämndens ordinarie 

verksamhet när det gäller ledning, styrning, planering och uppföljning. Ansvar för att 

arbetsmoment utförs med god kvalité omfattar alla, från enskild tjänsteman i verksamheten till 

den högsta ledningen. Alla synpunkter, avvikelser och tillbud ska dokumenteras och 

kategoriseras för att eventuella mönster ska kunna identifieras och för att de ska kunna utgöra 

underlag för nämndens kvalitetsarbete. Verksamheten ska rapportera inkomna synpunkter och 

vidtagna eller planerade åtgärder till nämnden en gång varje kvartal. Vid bokslut ska en 

sammanställning av inkomna synpunkter, och vilka eventuella åtgärder de föranlett, redovisas 

i överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse. 

2.3 Agenda 2030 

Hänsyn till miljön ska genomsyra verksamheten på ett naturligt sätt och integreras i det 

dagliga arbetet. Skyddet av miljön ska inte ses som något isolerat. För 

överförmyndarnämnden handlar detta framför allt om att nyttja digitaliseringens möjligheter 

och i möjligaste mån begränsa pappersanvändningen. 

2.4 Värdegrund för bemötande 

Överförmyndarnämnden bemöter alla människor på ett likvärdigt sätt; med respekt, intresse 

och engagemang. Vi har en god tillgänglighet utifrån medborgarnas behov. 
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3 Nämndens grunduppdrag 

Grunduppdragen ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och 

styrelser ska bedriva med utgångspunkt från sina reglementen eller bolagsordningar samt 

lagar, förordningar och föreskrifter. Nämnden ska i nämndplanen precisera sitt grunduppdrag 

genom att ange vilken nivå som grunduppdraget ska ha för att nämnden ska ha uppfyllt det. 

Grunduppdragets nivå kan preciseras med hjälp av följetal som kopplas till utförandet av 

grunduppdraget. 

3.1 Överförmyndarverksamhet 

Överförmyndarnämnden ska 

• utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. 

• utreda nya anmälningar om behov av god man och förvaltare samt ta fram förslag på 

lämpliga ställföreträdare. 

  

Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndighet som på statens uppdrag ska se 

till att kommuninvånare som har god man, förvaltare eller förmyndare inte lider ekonomiska 

förluster eller rättsförluster. 

Överförmyndarnämnden fullgör sin verksamhet i enlighet med föräldrabalken, 

förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och lagen om ensamkommande barn samt 

uppgifter som överförmyndarnämnden har enligt annan lag eller författning. 

Överförmyndarnämndens uppgift är att, på eget initiativ eller på uppdrag av domstol, utreda 

behov av godmanskap och förvaltarskap samt utöva tillsyn över hur ställföreträdarna sköter 

uppdragen. Tillsynsutövningen syftar till att säkerhetsställa att personer, som av olika 

anledningar själva inte kan tillgodose sina ekonomiska, rättsliga eller personliga 

angelägenheter, inte drabbas av rättsliga eller ekonomiska förluster. 

Följetal Godkänd nivå 

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader 100 
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4 Nämndens mål 

Nämnderna ska sätta mål för den verksamhet de ansvarar för utifrån tilldelade grunduppdrag. 

Målen ska bidra till att kommunfullmäktiges vision och mål uppfylls. Nämnden ska också anta 

indikatorer för sin verksamhet. Indikatorerna anger hur målen ska följas upp. 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ 

kommun för att alla ska trivas med att bo och leva 

Nämndens mål: Rättssäkra och effektiva processer 

Indikatorer 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Prognos 
2021 

Mål 2021 Mål 2022 Mål 2023 

Andel ärenden för 
ensamkommande barn där 
överförmyndaren förordnar god 
man inom 1 månad (%) 

100 100 100 >= 80 >= 100  

Antalet granskningar med 
anmärkning ska var på en låg 
nivå 

6 1 0 <0 <0 <0 
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5 Serviceåtaganden 

Ett serviceåtagande är ett sätt att tydliggöra innehållet i den kommunala servicen. Genom 

serviceåtaganden konkretiseras de politiska målen och ambitionsnivån för verksamheten 

tydliggörs. 

Överförmyndarnämnden har inga fastställda serviceåtaganden, dock finns två åtaganden som 

verksamheten arbetar utifrån: 

• Inom en vecka efter att ansökan inkommit till myndigheten får ställföreträdaren beslut 

om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto, förutsatt att ansökan är 

komplett och samtycke kan lämnas. Detta gäller för myndiga personer med 

ställföreträdare. 

• Inom två dagar upprättas förvaltarfrihetsbevis efter att ansökan inkommit till 

myndigheten om förutsättningar finns för att ett sådant bevis kan utfärdas 



8 

6 Ekonomi 

Ekonomiavsnittet beskriver hur kommunens verksamheter ska finansieras. Det avser både 

driftkostnader och investeringar. 

6.1 Driftbudget 

Anslagsbindningsnivå 

Driftbudgettabell 

Driftbudget - Belopp i 
tusental kronor (Tkr) 

Budget 2021 Prognos/utfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Intäkter 133 -25 0 0 

Personalkostnader -1 437 -1 437 -1 270 -1 275 

Övriga kostnader -1 596 -1 708 -2 730 -2 725 

Nettokostnader -2 900 -3 170 -4 000 -4 000 

Driftbudget fördelat på 
verksamhet 

    

Politisk verksamhet     

Personalkostnader -266 -266 -270 -275 

Övriga kostnader -22 -22 -22 -22 

Nettokostnader -288 -288 -292 -297 

Övrig politisk verksamhet     

Intäkter 133 -25 0 0 

Personalkostnader -1 171 -1 171 -1 000 -1 000 

Övriga kostnader -1 574 -1 686 -2 708 -2 703 

Nettokostnader -2 612 -2 882 -3 708 -3 703 

Kommentar driftbudget 

Överförmyndarnämndens nettoram uppgår enligt beslut i kommunfullmäktige till 4 mnkr för år 

2022. För 2023 är nettoramen 4 mnkr. 

Politisk verksamhet 

Budgeten på denna verksamheten består i huvudsak av arvoden till nämndens förtroendevalda 

och ligger i princip oförändrad på 0,3 mnkr. 

Övrig politisk verksamhet (ÖFN Administration) 

Budgeten på denna verksamhet består framförallt av arvoden till ställföreträdare samt köp av 

tjänster från kommunledningskontoret. 

Arvodeskostnader till vanliga ställföreträdare budgeteras till 1,0 mnkr 2022. 

När det gäller kostnader och intäkter kopplat till gode män för ensamkommande barn, har 

dessa räknats ned till följd av att ett lägre antal barn beräknas vara i behov av godmanskap 

under budgetperioden. 

I övriga kostnader ingår 3,5 tjänster som överförmyndarsekreterare och chef. Dessa tjänster 

köps från kommunledningskontoret och uppgår till cirka 2,6 mnkr per år. 
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7 Nämndens internkontroll 

7.1 Riskanalys 

Vid riskanalysen har sannolikhet och väsentlighet bedömts enligt riskmatrisen nedan och talen 

för sannolikhet och väsentlighet har multiplicerats. Nämnden beslutar om vilka risker som ska 

var med i internkontrollplanen, där ett riktmärke är att risker med riskvärde på 12 eller högre 

lyfts in i planen. 

 

Följande huvudprocesser har inte tagits upp i nämndplanen pga lågt riskvärde: 

- risk för att inköp görs utanför avtal 

- risk för att årsräkningar och sluträkningar inte lämnas in i tid till nämnden 

- risk för att god man inte klarar av att sköta sitt uppdrag 

- risker i samband med externa besök 

7.2 Uppföljning av internkontrollen 

Nämnden vill löpande ha en återkoppling av internkontrollplanen för de delar där brister 

identifieras i samband med uppföljningen. Granskningen att rätt arvode och ersättningar görs 

enligt riktlinjer och uppdrag ska göras kvartalsvis. I övrigt sker uppföljning i samband med 

delårsrapportering och årsrapportering. 

7.3 Internkontrollplan 

Personal 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Kompetensförs
örjning 

Brist på kontinuitet i 
personalstyrkan och 
rätt kompetens på 

personal påverkar 
kvalitet (följsamhet 
till regelverk och 
rutiner) och 
effektivitet (antal 
ärende som man 
handlägger) 

Mycket 
sannolik 

Allvarlig 20  Uppföljning att den 
budget som är 
avsatt för personal 

ska nyttjas till 
bemanning på 
överförmyndarkansli
et. Uppföljning av 
frånvaro. 

Administration 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Granskning Om riktlinjerna inte 
följs ökar risken att 
felaktigt arvode 

Möjlig Kännbar 9 Rätt arvode och 
ersättningar enligt 
riktlinjer och uppdrag 

Minst två ledamöter i 
nämnd gör 
stickprovskontroll 
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Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

utbetalas fyra gånger per år. 

Försenade 
utbetalningar av 
arvoden som ska 
beslutas inom 6 
månader från att 
årsräkningen 
inkommit. 

Mycket 
sannolik 

Allvarlig 20  Hör ihop med risken 
med långsiktig 
lösning på 
bemanningen vid 
överförmyndarverks
amheten. 
Uppföljning av andel 
årsräkningar som är 
granskade inom 6 
månader. 

Myndighetsutövning 

Huvudproces
s 

Risker 
Sannolik
het 

Väsentli
ghet 

Risk
vär
de 

Kontrollmoment Uppföljning 

Utredning Avsaknad av 
lämpliga 
ställföreträdare 

Sannolik Allvarlig 16 Kontroll av aktiva 
ställföreträdare 

Årlig kontroll av 
aktiva 
ställföreträdare 

Annonsera och 
utbilda fler 

ställföreträdare 

Annonsera och 
utbilda fler 

ställföreträdare 

Beslut fattas på 
bristfälliga 
utredningsunderlag. 
Bristande 
utredningar i 
barnärenden, uttag 
från 
överförmyndarspärr
at konto. Barnen 
kan lida ekonomisk 
förlust. 

Möjlig Allvarlig 12  Hör delvis ihop med 
risken med 
långsiktig lösning på 
bemanningen vid 
överförmyndarverks
amheten. Mängden 
ärenden ökar och 
blir mer 
komplicerade i 
kombination med 
brist kontinuitet i 
bemanningen. 

Brister i hanteringen 
av 
sekretessmaterial. 
Obehöriga kan se 
och läsa 
sekretessuppgifter. 
Förvaringsutrymme
n behöver 
förbättras. Tidsbrist 
att sortera in det 
material som ännu 
inte är i 
arkivskåpen. 

Sannolik Allvarlig 16  Åtgärda 
förvaringsutrymme 
för 
sekretesshandlingar, 
dels det stora 
arkivet, dels 
arkivskåp 
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8 Organisation 

Personalstyrkan består av 3,5 heltidstjänster som är inlånad personal från 

kommunledningskontoret. Av dessa 3,5 är 1 tjänstledig. 

Utöver ovanstående är 2 heltidsanställda tillfälligt placerade inom verksamheten fram till våren 

2022. 

8.1 Politisk organisation 

Enligt föräldrabalkens 19 kapitel ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i 

varje kommun. Marks kommun har en överförmyndarnämnd som består av tre ordinarie 

ledamöter och tre ersättare. 
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9 Följetal 

Under denna rubrik visas nämndens följetal. Följetal är mått utan målvärden som gör det 

möjligt att följa verksamhetens utveckling. 

9.1 Antal aktiva akter 

Följetal Utfall 2020 
Prognos 

2021 

Antal aktiva akter (Totalt) 395 390 

Godmanskap 178 187 

Förvaltarskap 33 30 

Ensamkommande barn 1 0 

Förmyndare 89 89 

Övriga akter 94 48 
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