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§ 33 Dnr 457  

Dagens ärenden 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen. 
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§ 34 Dnr 2022-000013  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Följande information redovisas: 

• Enheten har fortsatt en underbemanning på grund av att en 
handläggare är fortsatt sjukskriven på deltid, 50%. 

• Arbetet med granskning av årsredovisningar fortgår, enheten har i 
nuläget granskat cirka 150 av totalt 336 årsräkningar. Vi saknar 
fortsatt årsräkningar i fyra ärenden.  

• Avseende behovet av ställföreträdare så behöver vi i nuläget nya 
ställföreträdare i cirka 21 ärenden, 11 gäller nya uppdrag och 10 
gäller byten av ställföreträdare. Verksamheten gick under vecka 14 ut 
med en annons, i annonsbladet, i samtliga ingående kommuner.  

• Länsstyrelsen besöker Lycksele för sitt årliga tillsynsbesök den 11-12 
maj, samtal efter genomför granskning kommer att genomföras den 
12 maj 2022. Inför besöket kommer frågeformuläret inför 
Länsstyrelsens tillsynsbesök 2022 att skickas in till Länsstyrelsen av 
enhetschef. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Frågeformulär inför Länsstyrelsens tillsynsbesök 2022 
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§ 35 Dnr 2022-000016  

Ekonomiuppföljning 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiredovisning per den 31 mars 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 25% fram till och med mars om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 
förbrukat 18%.  
 
Den totala förbrukningen ligger på ett överskott utifrån fortsatt minskade 
personalkostnader på grund av sjukskriven handläggare samt att övriga 
kostnader hittills varit lägre än budgeterat för nämnden. 
 
Vilhelmina kommun önskar ingå i den gemensamma nämnden från och med 
1 januari 2023 vilket man behöver ta i beaktande när man lägger förslag till 
budget.  

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Referensgruppen 
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§ 36 Dnr 2022-000034  

Budget för år 2023 med plan för 2024-2025 

Beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer förslag till budget för år 2023 med plan 
för 2024-2025. 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt 9 § i samverkansavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden i 
södra Lappland ska förslag till flerårsbudget presenteras för övriga 
samverkande kommuner senast den 1 mars varje år. Detta år har processen 
försenast av att besked gällande eventuell ansökan om medlemskap från 
Vilhelmina kommun avvaktats. Kommunfullmäktige i Vilhelmina beslutade 
2022-03-21 att söka medlemskap i Överförmyndarnämnden i Södra Lappland 
från och med 2023-01-01. Nämndens årsbudget ska presenteras för 
samverkande kommuner senast den 1 juni varje år. 
 
Inför förslag till flerårsbudget har enhetschef vid verksamheten under april 
2022 varit i kontakt med alla representanter i referensgruppen, det vill säga 
en ekonom från varje samverkande kommun, de har tagit del av förslaget till 
flerårsbudget via e-post 2022-04-14. 
 

Nämnden tar del av förslag till flerårsbudget vid sammanträde 2021-04-28. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
 

Beslutet skickas till 
Lycksele kommuns ekonomienhet 
Referensgruppen 
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§ 37 Dnr 2022-000033  

Granskningsrapport för Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Nämnden tar del av Lycksele kommuns revisionsrapport för 
överförmyndarnämnden 2021. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den 
årliga ansvarsprövningen.  
 
I revisionens översiktliga granskning av den gemensam överförmyndarnämnd 
i södra Lappland under 2021 har de inte hittat några väsentliga brister i 
överförmyndarnämndens styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi. 
Det bedöms dock som en brist att nämnden inte bedömer sin måluppfyllelse 
man anser även att nämnden delvis har en tillräcklig kontroll över 
verksamheten och i stort en tillräcklig kontroll över ekonomin.  
 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har under året fått viss kritik i 
den tillsyn som genomförts av Länsstyrelsen Norrbotten. Revisionen noterar 
att ett arbete pågår för att utveckla verksamheten i syfte att åtgärda 
uppmärksammade brister avseende nämndens styrning av verksamheten. 
Revisionen påtalar vidare att ett antal indikatorer avseende måluppfyllelsen 
inte har kunnat mätas samt att nämnden inte för en egen bedömning av 
måluppfyllelsen. Nämndens måluppfyllelse avseende ekonomin bedöms dock 
som god.  
 
Av revisionsöversikten för kommunen framgår det att revisionen bedömer att 
styrelser och nämnder i Lycksele kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Revisionen tillstyrker att 
fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och beredningar 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse  
Skrivelse grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021 
Grundläggande granskning av överförmyndarnämnden i Södra Lappland 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, samverkande kommuner 
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§ 38 Dnr 2022-000004  

Nämndens prioriteringar och mål 2023 

Beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer prioriteringar och mål med indikatorer 
för 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
I Lycksele kommuns Styrmodell, fastställd av Kommunfullmäktige 2020-10-
19, framgår det att varje nämnd och styrelse ska prioritera och bryta ner de 
kommunövergripande målen till nämnds- eller styrelsespecifika 
mål/prioriteringar. Målen ska vara mätbara och ha en indikator kopplade till 
sig. Indikatorerna bygger på fakta och officiell statistik och redovisas 
könsindelat och/eller åldersindelat där sådan statistik finns. Indikatorerna 
används för att mäta utveckling och måluppfyllelse. 
 
De framtagna prioriteringarna och målen för överförmyndarnämnden 2023 
är resultatet efter workshops och diskussioner där ledamöter 
i nämnden samt enhetschef och administrativ chef deltagit med stöd av 
controller.  Hållbara Lycksele, där Agenda 2030 med de globala målen och de 
horisontella målen jämlikhet, jämställdhet och barnens rätt ingår, har 
beaktats vid framtagandet av prioriteringar och mål 
för överförmyndarnämnden.   
 
Det har varit svårt att hitta lämpliga indikatorer, som bygger på fakta och 
officiell statistik, att koppla till nämndens verksamhetsområde. Detta utifrån 
den avgränsade målgruppen samt att nämnden verkar över fem separata 
kommuner. Överförmyndarnämnden har därför fastställt/tydliggjort 
aktiviteter som kan användas för att mäta utvecklingen och måluppfyllelsen. 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Överförmyndarnämndens prioriteringar och mål 2023 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Verksamhetschef 
 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-28 

 

 

  

  

 
 

§ 39 Dnr 2022-000036  

Ansökan om försäljning av fast egendom enligt FB 14 kap. 11 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 40 Dnr 2022-000037  

Ansökan om samtycke till arvskifte enligt FB 15 kap. 5 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 41 Dnr 2022-000038  

Ansökan om samtycke till arvskifte enligt FB 15 kap. 5 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 42 Dnr 2022-000039  

Ansökan om samtycks till uttag från överförmyndarspärrat konto 
enligt FB 14 kap. 8 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 43 Dnr 2022-000014  

Meddelanden 

Beslut 

Nämnden tar del av meddelanden. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelanden har mottagits: 

• Beslut från kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun, ansöker om 
medlemskap i Överförmyndarnämnden i Södra Lappland från och 
med 2023-01-01. 

• Beslut från kommunfullmäktige i Lycksele kommun avseende 
ansvarsfrihet för år 2021. 

• Beslut från kommunfullmäktige i Lycksele kommun avseende 
budgetdirektiv 2023 med plan 2024-2025. 
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§ 44 Dnr 2022-000017  

Kurser och konferenser 

Beslut 

Ärendet föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 

Det finns inga nya planerade kurser eller konferenser att rapportera om. 

Nämnden har en budget om 75 000 kronor för övriga kostnader att förhålla 
sig till och bör resonera om vad/vilka utbildningar som bör prioriteras. Enligt 
tidigare dialog önskar nämnden prioritera deltagande vid Länsträffen, 
preliminärt kommer årets Länsträff genomföras i Lycksele under hösten 
2022. 
 
SKR informerade i sitt senaste nyhetsbrev för överförmyndare, våren 2022, 
att man planerar att publicera information om höstens kurser och 
seminarium under maj månad, man tipsar även om en podd 
(godmanspodden) samt två kostnadsfria webbutbildningar (avseende 
ensamkommande barn samt överskuldsättning). 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

 


