
210 Bergslagens överförmyndarnämnd 

Box: Öppen kommun   Ansvar 210 
Service till ställföreträdare och huvudmän 

 

Delmål 

1. Andelen arvoden som finansieras 

av medlemskommunerna skall 

uppgå till rikssnittet 40 procent. 
 

2. Antal ärenden i ärenden i 

nämnden samt omsättning av 

ärenden skall inte öka (antal byten, 

avslut och tillkommande ärenden). 

 

 

Aktivitet 

1. Nogsam granskning av årsräkningar. 

 

 

2. Upprätta statistik under året. 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan 

1. Följa utvecklingen under året. 

 

2. Öka informationen om alternativ till ställföreträdare. 

 

Uppföljning och utvärdering 

1. Uppföljning under november 2020. 

 

2.Uppföljning under vår och höst 2020. 

 

 

 

Förvaltningschefen ansvarig. 

  



Box: Kunskap & kompetens  Ansvar 210 

Tillsyn av årsräkningar och vitesföreläggande samt ökad kunskap och kompetens 

 

Delmål 

1. 90 procent av årsräkningarna 

skall vara granskade senast den 

15 oktober 2020. 

 

2. Vitesförelägganden skall skickas 

ut senast två månader från sista 

datum för inkommande med 

årsräkning. 

 

3. Samtliga ställföreträdare med 

anmärkning på årsräkningen för år 

2019 samt nya ställföreträdares 

årsräkningar skall djupgranskas.  

 

Aktivitet 

1. En dag i veckan till och med den  

15 oktober 2020 skall ägnas åt granskning 

av årsräkningar. 

 

2. Följa upprättad manual. 

 

 

 

3. Djupgranskning. 

 

Aktivitetsplan 

1. Aktiviteten ” En dag i veckan till och med den 15 oktober 2019” skall ägnas åt 

granskning av årsräkningar” skall vidmakthållas. 
 

2. Överförmyndarnämnden tar beslut om vitesföreläggande senast vid 

sammanträde den 22 april 2020. 

 

3. Djupgranskningar skall genomföras av aktuella årsräkningar för år 2019 skall 

vara genomförda innan den 30 november 2020. 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

1. Kontinuerlig uppföljning under 2019 och återrapportering till 

överförmyndarnämnden vid sammanträdena under maj till december 2019 om 

behov föreligger. 

 

2. Följa upp den eventuella förekomsten av vitesföreläggande efter 

överförmyndarnämndens sammanträde den 17 april 2019. 

 

3. Uppföljning under december 2020. 

 

Förvaltningschefen ansvarig. 

 

  



Box: Möten & upplevelser  Ansvar 210 
God service till ställföreträdare 

 

Delmål 

1. 95 procent av ställföreträdarna 

skall anse att förvaltningen ger god 

service. 

 

2. Handläggningstiden skall vara 

tre månader från anmälan av behov 

av god man, förvaltare eller 

förmyndare inkommit, till dess 

ansökan eller avskrivning görs. 

 

 

 

Aktivitet 

1. Gott bemötande, besvara mail och 

telefonsamtal snabbt, vara tillgängliga 

samt ge efterfrågad information. 

 

2. Rekrytering och utbildning av gode 

män och förvaltare. 

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan 

1 Påtala servicekravet vid varje arbetsplatsträff. 

 

2. Kontinuerlig uppföljning av tillgången på gode män och förvaltare samt 

handläggningstiden. 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

1 Enkätundersökning genomförs hösten 2020 och redovisas i 

verksamhetsberättelse samt som enskilt ärende till överförmyndarnämnden 

senast under sammanträde i februari 2021. 

 

2. Uppföljning av handläggningstiden under 2020 genom 

stickprovsundersökning en gång på våren och en gång på hösten. 

 

 

Förvaltningschefen ansvarig. 

 

 
  



Box: Innovation & entreprenörskap Ansvar 210 
Ökad digitalisering samt effektivare kontroll 

 

Delmål 

1 Införa e-tjänster 
 

 

2 Vidareutveckla kontrollen vid 

rekrytering av ställföreträdare. 

 

 

 

Aktivitet 

1 Erbjuda e-tjänster, exempelvis digitala 

blanketter. 

 

2 Prov för potentiella ställföreträdare. 

 

 

 

 

Aktivitetsplan 

1 Under året införa e-tjänster via uppdaterat datasystem. 

 

2 Under året skall skapas och införas ett prov för potentiella ställföreträdare 

som de skall besvara efter utbildning 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering 

1 Uppföljning av antalet e-tjänster i november 2020. 

 

2 Uppföljning i november 2020. 

 

 

 

Förvaltningschefen ansvarig. 

 

 

 

 

 


