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1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente 
 

Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares 

verksamhet. Överförmyndaren i Värnamo ingår i organisationen ”Överförmyndare i samverkan 

GGVV”. I denna organisation ingår, förutom Värnamo, överförmyndarna i Gnosjö, Vaggeryd samt 

överförmyndarnämnden i Gislaved. Överförmyndaren i Värnamo kommun lyder direkt under 

kommunfullmäktige. 

 

1.1 Organisationsbeskrivning 
 

 
1.2 Uppdragets omfattning 
 

Överförmyndarverksamheten har blivit allt mer beroende av vad som händer i en större omvärld. 

Tidigare var det i första hand det som hände i lokalsamhället som påverkade behovet av 

ställföreträdare. Nu påverkar världshändelserna och flyktingströmmar på ett allt mer tydligt sätt. Det 

betyder att det blivit allt svårare att förutse behovet av gode män och förvaltare. 

 

2. Framtida utveckling och utmaningar 
Överförmyndaren är en myndighet och har en laglig plikt att kompetensutvecklas. Kraven är tydliga, 

det handlar inte bara om kännedom om svensk lagstiftning och svensk rättspraxis, utan allt mer också 

om hur verksamheten organiseras och fungerar internationellt.  

 

Sedan många år kan konstateras att väldigt många ärenden har ökat i komplexitet och att allt fler 

ärenden har internationell anknytning. Komplexiteten ställer högre krav på kompetensutveckling, av 

såväl handläggare som ställföreträdare. I en framtid ses ett behov av att ställföreträdare måste 

specialisera sig. Det kan gälla skuldsanering, bemötande och hanterande av skilda funktionshinder och 

beroenden, som till exempel spelberoende. Det har skett en ökning i antal ärenden där det förekommer 

hot om våld. 

 

Överförmyndarnämnd 
Gislaved

Överförmyndare 
Gnosjö

Överförmyndarkansli GGVV

Överförmyndare 
Vaggeryd

Överförmyndare 
Värnamo



4 ( 7 ) 
Verksamhetsplan för Överförmyndaren 2020-2022 

 
Allt fler ärenden har internationell anknytning. Huvudmän flyttar till forna hemländer och huvudmän 

med svensk bakgrund har egendomar i andra länder. Även detta kräver ökad krav på kompetens hos 

överförmyndaren och ställföreträdare. 

 

Regering och riksrevisionen har bedömt att det bör vidtas åtgärder på området för att förbättra 

tillsynen över ställföreträdare och överförmyndare. Regeringen anser att det också finns anledning att 

modernisera och anpassa regelverket om gode män och förvaltare. Länsstyrelsen lämnar rapport 19-

04-30 kring förbättringar av överförmyndarverksamheten. Rapporten har tagits fram på uppdrag av 

regeringen. Den ska ge förslag på vilket sätt överförmyndarverksamheten kan förbättras så att 

huvudmän kan känna trygghet att den ekonomiska förvaltningen sker på ett rättssäkert sätt.  

 

3. Strategier och metoder 
En tydlig trend är att antalet Ensamkommande barn, EKB, minskar. Skälet är den ökade 

gränskontrollen, vilket gör att behovet av gode män minskat. Den ökade gränskontrollen kommer 

enligt nationellt beslut att kvarstå. 

Samtidigt kan konstateras att mottagandet av EKB kommer framdeles vara en permanent verksamhet 

inom Överförmynderiet.  

Bland kvotflyktingarna finns många vuxna med behov av ställföreträdare. Detta ställer krav på 

rekryteringen av gode män respektive ställföreträdare samt ett ökat behov av tolkservice. 

Komplexiteten i många ärenden har redan nämnts i avsnittet ovan, men blir allt tydligare. 

 

3.1 Digitalisering 
Samhälle blir allt mer digitaliserat. Verksamheten har behov av ett webbaserat ÖFS-system, så att 

årsredovisningarna kan göras och skickas in digitalt. Detta förväntas ge ökad effektivisering och 

medborgarnytta.   

 

4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 

4.1 Nämndens mål  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för 

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 
   
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
 

 



5 ( 7 ) 
Verksamhetsplan för Överförmyndaren 2020-2022 

 
Nämndsmål: Huvudman får stöd att stärka sin självständighet och ges goda förutsättningar till en hög 
livskvalitet utifrån sina ekonomiska villkor 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Efter ansökan/anmälan inkommit 

ska handläggning påbörjats inom 14 

kalenderdagar 

75% 90% 90% 100% 100% 

Minst 90 % av alla inkomna 

årsredogörelser ska vara granskade 

senast 30 juni varje år 

90% 90% 90% 90% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndsmål: Handläggarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning. 
Handläggarna är delaktiga i arbetet 

Överförmyndarens externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och 
delaktighet 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer: 2018 2019 2020 2021 2022 

Enkät till uppdragstagare* Andel 
nöjda med överförmyndar-
verksamhetens: 
 

• Tillgänglighet  

• Stöd och svar på frågor  
  

(2017) 

 

83%      
93% 

 

 

>90%      
>90% 

 

 

>90%      
>90% 

 

 

>90%      
>90% 

 

 

>90%      
>90% 

Hur stor andel av medborgarna som 
tar kontakt med kommunen via 
telefon får ett direkt svar på en 
enkel fråga under arbetsdagen  

90% 90% 90% 90% 90% 

Hur stor andel av medborgarna 
uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställer 
en enkel fråga till kommunen?  

80% 90% 90% 90% 90% 

*enkätfråga i samband med utskick av årsredovisning 
 

 

 

 

 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. 

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare. 

- Medborgare får svar på sina frågor 
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete 

  
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet.  

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning 
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet 
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Nämndsmål: Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla 
och behålla personal och ställföreträdare 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andel som svarar* att de är nöjda 

med överförmyndarverksamhetens 

arbete att: 

• Ge det stöd 

uppdragstagaren behöver 

• Ge grundutbildning 

• Ge uppföljande utbildning/ 

kompetensutveckling 

 

(2017) 

92% 

68%       

56% 

 

 

>90% 

>75%       

>75% 

 

 

>90% 

>75%       

>75% 

 

 

>90% 

>90%       
>90% 

 

 

>90% 

>90%       
>90% 

Antalet ställföreträdare < 65 år  
 

233 Öka med 
2% 

Öka med 
2% 

Öka med 
2% 

Öka med 
2% 

Andelen ställföreträdare som 
genomgått grundutbildning 

75% 75% 80% 80% 80% 

*enkätfråga i samband med utbildningstillfälle 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nämndsmål: Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan inom områden resande och 
pappersförbrukning 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

      

Andel utbildnings- och 

informationsträffar som erbjuds i 

fler än en av 

samarbetskommunerna 

33% 33% 50% 50% 50% 

 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 

Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. 
Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 
 
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats.  

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 

förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 

bedriva verksamhet klimatsmart. 

  
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. 
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4.2 Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022 

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Öveförmyndare 1 908 2 329 2 057

NETTOKOSTNAD 1 908 2 329 2 057 2 123 2 189 2 255
 

4.3 Nämndens HR 
Överförmyndarkansliets personalnyckeltal ingår i tabellerna i Kommunstyrelsens verksamhetsplan. 

Ärendenas komplexitet ställer högre krav på kompetensutveckling, av såväl handläggare som 

ställföreträdare.  

 

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 

Överförmyndarärenden april 2019 Värnamo 

 

Gislaved 

 

Gnosjö Vaggeryd 

Förmyndare (en eller två föräldrar) 152 97      32 39 

Särskilt förordnad vårdnadshavare 24         23        8 5 

Underårig kronofogden       2   

God man 11:1       2   

God man 11:2     5   5     2 

God man 11:3     2   6   1       

God man 11:4         223       170       52 109 

Förvaltare 11:7   52 38  7   13 

Under utredning             4  18 11     9 

Ensamkommande flyktingbarn    5    5         3     1 

Totalt antal ärenden 

(inom parentes april 2018) 

467(483)  366 (360)  114 (115)  178 (187)  

 

5. Sammanfattning 
Ett utvecklingsområde som prioriteras inom planperioden är åtgärder för att säkerställa rekrytering av 

nya gode män och ställföreträdare för hållbarhet i utförandet av uppdrag över tid. Drygt 41 % av 

nuvarande ställföreträdare är >65 år. 

 

Ett annat utvecklingsområde är rekrytering och vidareutbildning inom olika specialistkompetenser av 

befintliga ställföreträdare samt handläggare. Detta för att klara utvecklingen med ökande komplexitet i 

ärenden. Konsekvenser för den enskilde om inte tillräcklig specialistkompetens finns hos 

ställföreträdare och handläggare kan bli stora. Arbete för rättssäkerhet för huvudmännen får aldrig 

äventyras. 

 

Ett framtida utvecklingsområde är kommunikation i syfte att göra verksamheten mer känd bland 

allmänheten och utbildningsväsende.   

  


