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Datum 

2023-03-01 
Vår beteckning 

ÖF/2023:4 - 1.2.1 - 
Politiska beslut 

Kommunledningsförvaltningen 

Mottagare: 

Vår handläggare 

Sandra Ly 
Handläggare telefon Handläggare e-post 

Sandra.Ly@katrineholm.se 

Överförmyndarnämndens plan med budget 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa nämndens plan med budget 2023 och lägga 
den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämndens plan med budget beskriver nämndens mål och prioriteringar. 
Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sitt 
verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för att omsätta planen i praktisk handling.  

Överförmyndarnämndens budget 2023 utgör ramen för nämndens verksamhet och 
ekonomi för året.  

Sandra Ly 
Verksamhetschef 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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Inledning 
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den 

kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen 

för hela kommunkoncernen under hela mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas 

under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller 

ekonomiska ramar samt uppdrag och anvisningar till nämnder och bolag för det fortsatta 

planeringsarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram 

underlag för kommunens övergripande plan med budget. 

Under september och oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den 

behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att 

den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnderna 

fastställa nämndens plan med budget. Eftersom nya nämnder tillträder 1 januari 2023 kan 

nämndernas planer inte fastställas innan planeringsåret påbörjas.  

Vision 2025 

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 

företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever 

av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och 

förändring.  

Katrineholm – Läge för liv & lust  

Ansvarsområde 

Överförmyndarnämnden ansvarar för de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer 

på överförmyndarnämnd samt de angelägenheter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i 

kommunen, som är att hänföra till förvaltning och verkställighet. I huvudsak handlar det om 

uppgifter i följande lagar: föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen och lag om god man för 

ensamkommande barn, men även andra lagstiftningar kan bli aktuella.  

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn eller vuxna som har god man, förvaltare eller 

förmyndare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. 

Volymutveckling 

I Katrineholms kommun har ungefär 690 personer en ställföreträdare som överförmyndarnämnden 

har tillsyn över.  

Överförmyndarnämnden arbetar på att ta fram volymmått. 
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Mål och prioriteringar 
Hållbart arbetsliv & effektiv organisation 

Prioriterade fokusområden 

Effektivisera arbetssätt 

Verksamheten ska under året se över rutiner för att skapa en enhetlig hantering inom enheten. 

Tillgänglighet och digitalisering 

Arbete med digitalisering ska bidra till förbättrad service och tillgänglighet. 

Övriga fokusområden 

Prioriterade fokusområden 

Granskning av samtliga årsräkningar ska vara färdiga senast den 

30 september 2023 

Granskning av ställföreträdarnas årsräkningar utgör en viktig och omfattande del av 

överförmyndarnämndens tillsynsarbete. Detta för att säkerställa säkerhetsaspekter för den 

enskilda huvudmannen. 

Rekrytera och bibehålla ställföreträdare 

Arbete med att rekrytera nya ställföreträdare och att erbjuda nödvändig utbildning och 

kompetensutveckling till befintliga ställföreträdare. 
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Driftsbudget 
Verksamhet/avdelning (belopp i tkr) Budget 2022 Budget 2023 

Överförmyndarnämnden -5 534 -6 570

Summa -5 534 -6 570

Budget för överförmyndaren på -5 534 tkr som tidigare låg under kommunfullmäktige har nu flyttats 

över till en egen nämnd. 

Budget har också justerats med följande: 

• Jurist/chef överförmyndarverksamhet, helårseffekt (9 mån) -541 tkr

• Uppräkning arvoden -18 tkr

• Medel ny nämnd -250 tkr

• Utbildning nämnd -100 tkr

• Ökad hyra -93 tkr

• Övriga verksamhetskostnader -34 tkr
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Datum 

2023-03-02 
Vår beteckning 

ÖF/2023:5 - 1.2.7 - 
Återkoppla till 
förtroendevalda 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Statistik överförmyndaren år 2022 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att lägga informationen om statistik från år 2022 till 
handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med nämndsammanträdet 2023-03-09 redovisas statistik från 
överförmyndarkontorets verksamhet år 2022. 

Ärendets handlingar 
 Statistik överförmyndaren år 2022

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Datum 

2023-03-02 
Vår beteckning 

1.2.1 - Politiska beslut 
2023-03-02 - 1.2.1 - 
Politiska beslut 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Vår handläggare 

Rasmus Berglöv 
Handläggare telefon 

0150-570 71 
Handläggare e-post 

Rasmus.Berglov@katrineholm.se 

Beslut om att ställa in sammanträde 2023-03-23 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att ställa in sammanträdet daterat 2023-03-23. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden bedömer att det inte är nödvändigt att ha sammanträde både 
2023-03-09 samt 2023-03-23. I det fall något akut ärende skulle inkomma som inte kan 
vänta till sammanträdet 2023-04-27, bokas ytterligare ett sammanträde in med kort varsel. 

Rasmus Berglöv 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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