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Mål och budget för överförmyndarnämnden 2022–2024
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer fokusområden,
indikatorer och budgetram för överförmyndarnämnden 2022–2024 i enlighet med
denna tjänsteskrivelse och dess bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Det här ärendet omfattar förslag till mål och budget för överförmyndarnämnden för
perioden 2022–2024. Överförmyndarnämndens utgångsläge är ansträngt.
Överförmyndarverksamheten har under året haft en stor personalomsättning då flera
medarbetare har fått nya jobberbjudanden som de valt att tacka ja till. Vidare har
verksamheten infört ett nytt verksamhetssystem Provisum 2.0 där omfattande insatser
behövdes från ett flertal medarbetare under maj - juni då systemet hade stora brister vid
införandetiden. Samtidigt har ärendeinströmningen varit hög gällande vissa ärendetyper
som kräver mer utredningsarbete. Bedömningen är dock att verksamheten bedrivs på ett
rättssäkert och effektivt sätt, och att såväl huvudmän som ställföreträdare får god service
utifrån rådande förutsättningar. För att möta upp behovet av ställföreträdare fortsätter
nämnden arbetet med att det ska vara enkelt och attraktivt att vara god man i Nacka.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att ta fram budgetförslag med
utgångspunkt ifrån budget 2021, inklusive tekniska justeringar, med tillägg för
förändringar av volymer utifrån uppdaterad befolkningsprognos och eventuella nya
övriga förutsättningar. Överförmyndarnämndens budgetram för 2022 uppgår till -7,9
miljoner kronor.
I rapporten beskrivs även nämndens fokusområden och indikatorer samt jämförelser
med andra kommuner. Ett mer långsiktigt perspektiv avseende de utmaningar och
möjligheter som kommer att finnas inom verksamhetsområdet fram till år 2040 beskrivs
också.

Konsekvenser för barn
Bedömningen är att föreslagen ram ger goda förutsättningar för effektiv och rättssäker
överförmyndarverksamhet, vilket kan vara livsavgörande för de barn som har
ställföreträdare.
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