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§ 45 Dnr 457  

Dagens ärenden 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen. 
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§ 46 Dnr 2022-000013  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Följande information redovisas: 

Enheten har genomfört, samt planerar, ett antal samverkansmöten inom 
kommunerna: 

- Handläggare och enhetschef inom verksamheten träffade Tingsrätten 
i Lycksele 2022-04-04. 

- Handläggare och enhetschef inom verksamheten träffade 
biståndshandläggarna vid Lycksele kommun 2022-04-25. 

- Ett möte med biståndshandläggare i Storuman kommun samt 
Dorotea kommun finns inplanerat 2022-05-17 (digitalt). 

- Ett möte med bistånds- och socialtjänsthandläggare i Sorsele 
kommun finns inplanerat 2022-05-24 (digitalt). 

- Ett möte med personligt ombud i Södra Lappland finns inplanerat 
2022-06-13. 

Enhetschef inom verksamheten har även varit i kontakt med Åsele kommun 
gällande eventuell inplanering av samverkansmöte. Syftet med mötena är 
främst att få en utökad förståelse för varandras uppdrag men även att utöka 
det befintliga kontaktnätet för verksamheten.  
 
Länsstyrelsen har nu genomfört sitt tillsynsbesök vid verksamheten, besöket 
genomfördes under perioden 220511–220512. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
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§ 47 Dnr 2022-000016  

Ekonomiuppföljning 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiredovisningen per den 30 april 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 33% fram till och med april om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 
förbrukat 25%.  
 
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. 
 
Överskottet från 2021 kommer att betalas ut till de samverkande 

kommunerna under maj 2022. Totalt belopp som skall återbetalas uppgår till 

186 000 kronor, varav Lycksele kommuns belopp redan är reglerat.  

 
Återbetalning sker enligt följande fördelning: 
 

Dorotea 18 298 

Sorsele 17 853 

Storuman 41 976 

Åsele 20 041 

Lycksele 87 832 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Referensgruppen  
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§ 48 Dnr 2022-000005  

Ekonomiprognos per 30 april 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiprognos per den 30 april 2022. 

Ärendebeskrivning 

Enligt ekonomiuppföljning per 30 april följer överförmyndarnämnden budget 
frånsett att personalkostnaden på grund av sjukskriven handläggare varit 
lägre än förväntad under årets första månader. Personalkostnaden bedöms 
komma att vara lägre än beräknad även under det kommande kvartalet vilket 
medför att nämnden sammantaget bedöms komma att förbruka cirka 90 
procent av den totala årsbudgeten.  

Ovanstående med reservation för att det under första kvartalet tillkommit 
övriga kostnader som inte varit budgeterade för, exempelvis annonsering och 
delgivning. 

Totalt hamnar första prognosen för nämnden på +236 000 kronor. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Prognos 1 2022 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Referensgruppen för ekonomi 
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§ 49 Dnr 2022-000035  

Förslag till samverkansavtal och reglemente inklusive 
fördelningsnyckel för Överförmyndarnämnden i Södra Lappland. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till att Vilhelmina kommun får 
möjlighet att ingå i den gemensamma nämnden från och med 2023-01-01, i 
enlighet med förslagen till reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel 
samt reglemente.  
 

Ärendebeskrivning 
Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storuman, Åsele och Lycksele 
kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med 2019-
01-01. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den gemensamma 
nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01. 
 
Från och med 2020-09-01 bedrivs verksamheten genom en gemensam enhet 
som består av en enhetschef samt tre heltidshandläggare. 
 
Vilhelmina kommun har 2022-03-21 fattat beslut i kommunfullmäktige om 
att söka medlemskap i Överförmyndarnämnden i Södra Lappland från och 
med 2023-01-01. 
 
Bedömning 
Att utöka nämndens verksamhetsområde med ytterligare en kommun 
bedöms komma att minska sårbarheten för verksamheten samt bidra till en 
ökad stabilitet samt kompetensförsörjning i arbetsgruppen.  
 
Utifrån ovan har samverkansavtal med fördelningsnyckel och reglemente 
reviderats till att inkludera även Vilhelmina kommun inför beslut av 
samverkanskommunernas kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag  

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 
Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 
Fördelningsnyckel 
 

Beslutet skickas till 

Samtliga ingående kommuner i Överförmyndarnämnden i Södra Lappland 
Vilhelmina kommun 
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§ 50 Dnr 2022-000040  

Professionella ställföreträdare 

Beslut 

Nämnden öppnar upp för möjligheten att anlita professionella 
ställföreträdare i ärenden av hög svårighetsgrad, komplexitet. 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten ser ett behov av att nämnden öppnar upp för möjligheten att 
anlita professionella ställföreträdare i vissa ärenden. I nuläget finns inget 
aktuellt behov men vi ser att detta kan komma att förändras över tid.  
 
Det finns ärenden som är av sådan svårighetsgrad och komplexitet att det 
inte är möjligt att rekrytera en ställföreträdare på traditionellt sätt. Det är 
därför motiverat att se till alternativa lösningar i dessa fall.  
 

Bedömning 

Nämnden bör öppna upp för möjligheten att anlita professionella 
ställföreträdare i ärenden av hög svårighetsgrad, komplexitet.  
Detta för att säkerställa att den enskilde inte ska lida rättsförluster. 
 
Anlitandet av professionella ställföreträdare bör ske restriktivt och enbart i 
ärenden där det inte bedöms vara lämpligt eller möjligt att rekrytera en 
ställföreträdare på traditionellt sätt.  
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
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§ 51 Dnr 2022-000041  

Ansökan om samtycke till understöd enligt FB 14 kap. 12 § st.2 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 52 Dnr 2022-000042  

Ansökan om försäljning av fast egendom enligt FB 15 kap. 4 § 

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

Meddelanden 

Beslut 

Nämnden tar del av meddelandet. 

Ärendebeskrivning 

Följande meddelande har mottagits: 

• Beslut från kommunfullmäktige i Sorsele kommun avseende 
ansvarsfrihet för år 2021. 
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§ 54 Dnr 2022-000017  

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Ärendet föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 

Norstedts Juridik kommer att genomföra utbildningen ”Förmyndarskapsrätt” 
den 7 juni 2022, aktuell föreläsare är Per Westman (sista bokningsdag 28 maj 
2022, kostnad 5900 kronor/person exklusive moms). 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

 

 


