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§ 75 Dnr 1  

Dagens ärende 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen. 
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§ 76 Dnr 2020-000003  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationer.  
 

Ärendebeskrivning 

Följande informationer redovisas: 
 

 Information från enhetschef 
o Hur enhetens arbete planeras och bedrivs 

o Användningsområden för Teams 
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§ 77 Dnr 2020-000026  

Nämndens prioriteringar och mål 2021 

Beslut 

Nämnden fastställer prioritering och mål för 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Det är väsentligt att överförmyndarnämnden kan erbjuda ett tillgängligt och 
rättssäkert stöd till medborgare i alla de samverkande kommunerna gällande 
överförmyndarfrågor.   
  
Överförmyndarenheten blev en gemensam enhet i september 2020, verk-
samheten är i början av sitt utvecklingsarbete. Många moment i enhetens ar-
bete ska ses över under kommande år och prioriteringar och mål är nödvän-
diga för att nämnden ska ha möjlighet att påvisa resultat av enhetens ar-
bete. Länsstyrelsens årliga granskningar av överförmyndarnämndens ar-
bete är ett gott stöd gällande vägledning i det fortsatta utvecklingsarbetet.  
  
 De framtagna prioriteringar och mål för överförmyndarnämnden 2021 är re-
sultatet av resonemang mellan enhetschef och nämndens ordförande.  
Agenda 2030 med de globala målen har varit en del av diskussionen på lik 
linje som de horisontella målen jämlikhet, jämställdhet och barnens rätt.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Kommunövergripande målområden 

Sammanfattning av Överförmyndarnämndens prioriteringar och mål 2021 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef 

Kommunfullmäktige 
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§ 78 Dnr 2020-000027  

Internkontrollplan 2021 

Beslut 

Nämnden godkänner kontrollplan samt riskanalys för 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med det interna kontrollreglementet, fastställt av 
Kommunfullmäktige 2016-12-19, § 129, syftar till att med rimlig grad av 
säkerhet kunna uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt 
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

Beslutsunderlag  

Intern kontrollplan 2021 inklusive riskanalys 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef 

Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2020-000025  

Budget på programnivå 2021 

Beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer budget på programnivå för 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Lycksele kommuns fastställda budgetprocess ska respektive nämnd 
fördela den av kommunfullmäktige fastställda rambudgeten på programnivå. 
Nämnderna beslutar om budget på programnivå för kommande år och 
återrapporterar till kommunfullmäktige vid årets första sammanträde 2021. 

 

Enligt beslutet om en ny tjänstepersonsorganisation har Lycksele kommun i 
uppdrag att vara värdkommun och därmed anställningsmyndighet över 
Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet. Enligt avtalen ska 
driftbidraget från varje kommun innefatta personalkostnader, 
driftskostnader, arvoden till ordförande och vice ordförande samt 
utbildningskostnader för ledamöterna i nämnden. Sammanträdesersättning 
och övriga ekonomiska förmåner till de övriga förtroendevalda i nämnden 
betalas enligt kommunallagen av den kommun som valt honom/henne. 
Kostnader för arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och förvaltare 
omfattas inte av avtalen. För dessa kostnader ansvarar respektive kommun 
fortsättningsvis enligt tidigare fastställt samverkansavtal. 
 

  Intäkt Pers Övriga Budget 2021 

Nämndvht     75 000 75 000 

Arvode   130 000   130 000 

Personalkostnader   2 539 000   2 539 000 

Övriga kostnader     277 500 277 500* 

Summa i kronor       3 021 500 

 

Värdkommunen ska fastställa budget för nämndens verksamhet efter samråd 
med övriga samverkanskommuner i enlighet med reglerna i Kommunallag 
(2017:725) 9 kap 26 §. Förslag till flerårsbudget ska presenteras för övriga 
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samverkande kommuner senast den 1 mars varje år. Nämndens årsbudget 
ska presenteras i samtliga kommuner senast den 1 juni varje år. 

Kommunerna ska tillsammans lämna ett årligt anslag som motsvarar den 
avtalade verksamhetens nettokostnader för det året. Varje kommuns anslag 
motsvarar en fast del om 2,5 % och en rörlig del utifrån folkmängd per 
kommun och år. 

Värdkommunen ska ta in övriga samverkande kommuners anslag genom 
faktura. Betalning ska ske halvårsvis i förskott, efter budgeterade belopp, och 
senast den 31 januari respektive 31 juli. 

Uppstår underskott utifrån bokslut ska varje samverkande kommun skjuta till 
resterande belopp enligt den i den bestämda kostnadsfördelningsmodellen. 
Överskott utifrån bokslut ska överföras till efterföljande år. Överskott får inte 
ackumuleras över flera år. Slutlig reglering av bidraget ska ske innan den 28 
februari året efter verksamhetsåret. 

Lycksele kommuns andel av överförmyndarnämndens budget 2021 

  Nämndbudget 
 Intäkter  

 Personalkostnader 130 
 Övriga kostnader 75 
   

1 
Nämnd- och 
styrelseverksamhet 205 

   

 Intäkter -1 728 
 Personalkostnader 2 539 
 Övriga kostnader 278 
   

9 Övrig politisk verksamhet 1 089 

2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 1 294 
 

Inför budgetåret 2021 kommer budgeten att fördelas mellan de två programmen, 
”Nämn- och styrelseverksamhet” samt ”Övrig politisk verksamhet”. Detta i syfte 
att skilja på kostnaderna för den politiska verksamheten och 
tjänstemannaorganisationen. 
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Förlag till beslut på sammanträdet 

Svante Söderqvist föreslår att förslaget till beslut inte ska godkännas. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ett att godkänna 
budgeten på programnivå och ett att avslå budgeten på programnivå. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
att fastställa budgeten på programnivå.  

Reservation 

Svante Söderqvist reserverar sig mot beslutet på grund av ordalydelsen i 
tjänsteskrivelsen i följande meningar:  

Enligt avtalen ska driftbidraget från varje kommun innefatta 
personalkostnader, driftskostnader, arvoden till ordförande och vice 
ordförande samt utbildningskostnader för ledamöterna i nämnden. 
Sammanträdesersättning och övriga ekonomiska förmåner till de övriga 
förtroendevalda i nämnden betalas enligt kommunallagen av den kommun 
som valt honom/henne. 

Svante Söderqvist reserverar sig mot att det står ”övriga förtroendevalda”. 
Detta då han anser att hela skrivelsen blir otydlig. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 Dnr 2020-000042  

Ekonomiuppföljning 2020 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av nämndens ekonomiuppföljning per 30 
november 2020. 

 

Ärendebeskrivning 

Årsbudget 2020 

 

 

Ekonomisk uppföljning per 30 november 

 

 

 

Då överförmyndarenheten påbörjade sitt arbete i september -20 har det varit 
utmanande att få underlag på vilka kostnader som finns för verksamheten. 
Detta då handläggare har varit anställd i olika kommuner och kommunerna 
har haft svår att lokalisera och redogöra för omkostnaderna som man har 
haft för handläggarna på respektive ort. 
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Utöver så kommer kostnader att tillkomma för investering av ett nytt 
verksamhetssystem, men enligt prognos kommer kostnaden att hållas inom 
budget. Driften av det nya verksamhetssystemet kommer att skötas via 
Lystkom. Då Sorsele inte ingår i Lystkoms samarbete kommer datautrustning 
att köpas in till handläggaren i Sorsele för att Lystkom ska kunna sköta driften 
till alla handläggare. Vidare kommer också en kostnad att tillkomma genom 
upphandling av juriststöd för handläggarna. Detta som en konsekvens av att 
en intern revision ska göras av Åsele och Doroteas akter utifrån 
Länsstyrelsens tillsynsbeslut. Vidare så behöver handläggarna ett generellt 
stöd av jurist vid handläggning av komplicerade ärenden. 

 

Lycksele kommuns andel av överförmyndarnämndens i södra Lapplands 
kostnader per 30 november 2020 

 

 

 

Riktvärdet för förbrukad budget per sista november är 92%. Personal och 
övriga kostnader ligger under det förbrukade värdet. Intäkterna från de 
samverkande kommunerna är ännu inte fakturerade för kostnaderna som 
enheten har haft under perioden 1 juli – 31 december. Kostnaderna kommer 
att debiteras de samverkande kommunerna utifrån den fastställda 
fördelningsnyckeln.  
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§ 81 Dnr 2020-000044  

Samtycke till egendoms fördelning enligt föräldrabalken 15 kap. 5 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 82 Dnr 2020-000043  

Beslut om samtycke till egendoms fördelning vid arvskifte enligt 15 
kap. 5§ st. 1 FB 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 83 Dnr 2020-000046  

Avvisningsbeslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 84 Dnr 2020-000045  

Begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 85 Dnr 2020-000001  

Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Nämnden godkänner återrapporterade delegationsbeslut för perioden 2020-
11-12 – 2020-12-02 

 

Ärendebeskrivning 

Datum 
 
Lycksele 

Akt nr Ärendemening 

2020-11-12 134,336 Uttag spärrat konto 
2020-11-16 365 Beslut om entledigande och förordnande ,11kap 

4,19§§ FB  
2020-11-19 324, 324 Uttag fr spärrat konto (avsluta konton) 
2020-11-30 381 Arvodesbeslut sluträkning  
 
Storuman 
2020-11-18 254 Redovisningsbefrielse FB 14 kap. 19 § 

2020-11-26 201218 Arvodesbeslut sluträkning 
2020-11-27 239 Arvodesbeslut EKB 
 

Sorsele 
2020-11-17 136 Uttagsmedgivande 

2020-10-06 115 Uttagsmedgivande 

2020-10-26 329 Arvodesbeslut 

2020-11-30 484 Uttagsmedgivande  

2020-11-20 481 Uttagsmedgivande 

2020-11-27 426 Arvodesbeslut 

2020-10-28 499 Uttagsmedgivande 

2020-12-02 469 Uttagsmedgivande 
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§ 86 Dnr 2020-000002  

Kurser och konferenser 2020 

Beslut 

Nämnden beslutar att ledamöterna deltar på Jan Wallgrens utbildning i Umeå 
alternativt digitalt den 12 mars. 

Ledamöterna ansvarar själv för anmälan. 

Ärendebeskrivning 

Intresse finns gällande att delta i Jan Wallgrens årliga uppdatering gällande 
överförmyndarfrågor. Utbildning erbjuds i Umeå under mars -21, möjlighet 
finns att delta både på plats och digitalt. Kostnad om 2900 kronor på plats 
och 1900 kronor för att delta digitalt. 

 

 


