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MÅLSTYRNING
Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i

kommunplan. I kategorin ”Målstyrning” ingår nämndernas
verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin
”Målstyrning” beslutas i huvudsak av nämnderna.

Överförmyndarnämndens verksamhetsplan
2020 – 2022
Ordförande: Inger Junkka
Administrativ chef: Catrine Mattsson
Utgångspunkten för överförmyndarnämndens verksamhetsplan är Kommunplan
för Gällivare kommun. Syftet med verksamhetsplan är att koppla styrning med
vision, verksamhetsidé, värdegrund, övergripande och strategiska målsättningar.
Verksamhetsplan ska även fastställa fokusområden, utmaningar och
prioriteringar som överförmyndarnämnden har identifierat.

Överförmyndarnämndens ansvarsområde och verksamhet
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet, vars uppdrag är att genom sin
granskning se till att de som har en ställföreträdare (god man, förvaltare eller
förmyndare) inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet.
Överförmyndarnämnden har ansvar för att gode män och förvaltare erbjuds den
utbildning som behövs.

Nuläge och framtid
Att säkerställa att huvudmännen inte missgynnas ekonomiskt och rättsligt är
nämndens fortsatta huvuduppdrag.
Fortsatt rekrytering och utbildning/fortbildning av både nya och gamla
ställföreträdare.

Resurser
Drift- och investeringsbudget 2020
Driftbudget inkl personal, tkr
1248
Investeringsbudget, tkr
0

2021
1248
0

2022
1248
0

Personal
Personalbudget (hos KS), tkr
Antal årsarbetare (hos KS),

2021
0
0

2022
0
0

*Baserat på Årsredovisningen 2018

2020
0
0

Verksamhetsidé:
Gällivare är en socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbar kommun

Kommunstyrelsens fokusområde
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
10. Minskad ojämlikhet.
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion

Verksamhetsidén som grund i målstyrningen
Kommunstyrelsen har valt ut 5 prioriterade mål i Agenda 2030 som kan kopplas
till de utvecklingsområden som kommunen identifierat i social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
Dessa mål ska ligga till grund för valda fokusområden i de övergripande och
strategiska målsättningarna.

Övergripande mål:
Gällivare kommun ska på sikt öka befolkningen till 20 000 invånare

Kommunstyrelsens fokusområde
➢

➢

Varumärket Gällivare kommun
Gällivare ska vara en attraktiv kommun.

Kommunen måste aktivt stärka och kommunicera varumärket Gällivare. Det är
viktigt att sprida bilden av ett attraktivt samhälle. Ett varumärke måsta vara
förankrat både i kommunen som organisationen och i kommunen som
geografiskt område. Hela samhället ska kunna vara bärare av kommunens
varumärke och stolta ambassadörer.
Gällivare kommun ska vara ett attraktivt samhälle vilket innebär bland annat bra
skolor och omsorg, ett rikt kultur- och friluftsliv och attraktiva och välvårdade
miljöer. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder och välkomnande
klimat. Genom samhällsomvandlingen får kommunen en unik möjlighet att
utveckla samhället i riktning mot kommunens vision.

Strategiskt målsättning 1: Våra medborgare är stolta, engagerade och trivs

Kommunstyrelsens fokusområde
➢

En jämlik, tillgänglig och inkluderande kommun.

➢ Medborgarnas möjlighet till information, delaktighet och inflytande.
Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Information och tillgång till blanketter.

Årligen ser över information på hemsidan
(gallivare.se). Årligen se över tillgång till blanketter
i både digital och fysisk form.

Avgångssamtal.

Med alla ställföreträdare som avslutar sitt uppdrag.
Sammanställning och analys av avgångssamtalen
en gång per år.

Synpunkter och klagomål.

Sammanställning och analys av synpunkterna en
gång per år.

Nuläge
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och
förmyndare samt att pröva om samtycke ska lämnas till dessa för rättshandlingar.
Analys
Genom sin tillsynsfunktion utgör överförmyndarnämnden ett skydd för de svaga i
samhället, handlar om gamla, funktionsnedsatta, missbrukare, barn, ensamkommande
flyktingbarn och sjuka.
Fokusområden
Överförmyndarnämndens fokusområden är medborgarnas tillgång till information
samt möjlighet till delaktighet och inflytande.
Koppling till hållbarhet
Genom arbetet med information, delaktighet och inflytande stärks den sociala
hållbarheten. Överförmyndarnämndens fokusområden kopplar till mål 3, 10, 11 och
16.

Strategisk målsättning 2:
Våra kommunala verksamheter är effektiva och attraktiva.

Kommunstyrelsens fokusområde
➢

➢

Alla verksamheter ska lyfta fram möjliga effektiviseringar och utvecklingsområden som ska
kategoriseras i genomförbarhet och effekt.
Alla verksamheter ska genomföra attraktivitetshöjande åtgärder grundade i ett
medborgarperspektiv.

Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Granskning årsräkningar.

90 % av årsräkningarna ska vara granskade senast
1 september. Resterande 10 % innan 30 november.

Tillsyn och granskning.

Ingen allvarlig kritik vid tillsyn av länsstyrelsen.
Ingen allvarlig kritik vid granskning av kommunens
revisorer.

Utbildning/information.

Introduktionsutbildning till alla nya ställföreträdare.

Effektivitet.

Utbildning/information i övrigt minst en gång per år.

Uppföljning.

Analys av verksamheten utifrån framtagna nyckeltal
två gånger per år.
Uppföljning av nämndens mål och ekonomi vid varje
sammanträde.

Bemötandeundersökning.

Sammanställning och analys av undersökningen
vartannat år.

Nuläge
Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och
förmyndare samt att pröva om samtycke ska lämnas till dessa för rättshandlingar.
Analys
Genom sin tillsynsfunktion utgör överförmyndarnämnden ett skydd för de svaga i
samhället, handlar om gamla, funktionsnedsatta, missbrukare, barn, ensamkommande
flyktingbarn och sjuka.
Fokusområden
Överförmyndarnämndens fokusområden är:
• Granskning av årsräkningar samt utveckling utifrån extern tillsyn och granskning
• Utbildning/information, effektivitet och uppföljning
• Bemötandeundersökning
Koppling till hållbarhet
Genom arbetet med utvecklings- och kvalitetshöjande åtgärder som avser att stötta
målgruppen skapas förutsättningar för en ökad social hållbarhet.
Överförmyndarnämndens fokusområden kopplar till mål 3, 10, 11 och 16.

Strategisk målsättning 3: Våra medarbetare är stolta, engagerade,
kompetenta och ansvarstagande.

Kommunstyrelsens fokusområde
➢

Personal- och kompetensförsörjning

➢ Skapa förutsättningar för alla chefer att kunna avsätta minst 20% av sin tid för
verksamhetsutveckling, närvarande ledarskap och framtidsspaning.

➢ Medarbetarnas möjlighet till delaktighet och inflytande
Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Ej relevant för överförmyndarnämnden.

Ej relevant för överförmyndarnämnden.

Nuläge
Analys
Fokusområden
Koppling till hållbarhet

Strategiskt målsättning 4: Vårt samhälle ger förutsättningar för en livsstil
som minskar miljö- och klimatpåverkan.

Kommunstyrelsens fokusområde
➢ Miljöeffektiva transporter
➢ Hållbar energianvändning

➢ Ökad återanvändning och medveten konsumtion.
Nämndens/utskottets fokusområde

Mätinstrument

Ej relevant för överförmyndarnämnden.

Ej relevant för överförmyndarnämnden.

Nuläge
Analys
Fokusområden
Koppling till hållbarhet

