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§ 55 Dnr 457  

Dagens ärenden 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen med följande komplettering: 

• Ansökan om samtycke till arvskifte enligt FB 15 kap. 5 § 
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§ 56 Dnr 2022-000013  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Enheten har fastställt semesterplaneringen för sommaren 2022, minst en 
person finns i tjänst vilket medför att tillgänglighet på telefontiden kommer 
att upprätthållas under hela sommaren. 
 
Från och med 2022-06-01 har deltidssjukskriven handläggare utökat sin 
arbetstid till 75 procent. 
 
Uppdatering avseende årsräkningar, i nuläget har cirka 65% granskats. Vi 
saknar fortsatt årsräkning för 2021 i tre ärenden. I nuläget bedömer vi att alla 
årsräkningar kommer att vara granskade innan 2022-09-30. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
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§ 57 Dnr 2022-000016  

Ekonomiuppföljning 2022 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiredovisningen per den 31 maj 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 42% fram till och med maj om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 
förbrukat 32%.  
 
Den totala förbrukningen ligger på ett överskott utifrån fortsatt minskade 
personalkostnader på grund av deltidssjukskriven handläggare samt att 
övriga kostnader hittills varit lägre än budgeterat för nämnden. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Referensgruppen 
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§ 58 Dnr 2022-000044  

Tillförordnande och arvodering - professionella ställföreträdare 

Beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer verksamhetens rutin avseende 
tillförordnande av professionella ställföreträdare samt arvodering via faktura 
från företag. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten har upprättat förslag till rutin för tillförordnande av 
professionella ställföreträdare samt rutin för hantering av arvodesbeslut 
samt utbetalning mot faktura. Detta för att säkerställa en lika hantering inom 
hela verksamhetsområdet. 
 
Professionella ställföreträdare kan anlitas i ärenden av hög svårighetsgrad, 
komplexitet. Detta för att säkerställa att den enskilde inte ska lida 
rättsförluster. Anlitandet av professionella ställföreträdare skall ske restriktivt 
och enbart i ärenden där det inte bedöms vara lämpligt eller möjligt att 
rekrytera en ställföreträdare på traditionellt sätt.  
 
Tillförordnandet skall ske genom beslut av Överförmyndarnämnden. 
 
Enligt kontakt med företaget Optio AB ligger det normala arvodesanspråket i 
ärenden av aktuell karaktär under de första 6 månaderna på 5000 
kronor/månad, exklusive moms. Därefter kan arvodesanspråket komma att 
sänkas till 2650 kronor/månad, exklusive moms. I arvodet ingår allt, även 
kostnader hänförda till uppdragets utförande.  
 
Beslut avseende arvode fattas av handläggare vid enheten, storleken på 
arvodet avgörs utifrån ärendets karaktär. Se fastställd rutin för arvodering, 
nämnden godkänner i samband med tillförordnandet att rätt till arvode kan 
bedömas föreligga till en högre nivå än 25%.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
Rutin – Arvodering 
 
Beslutet skickas till 
Handläggarna 
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§ 59 Dnr 2022-000043  

Praxis kring placering av tillgångar 

Beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer aktuell praxis gällande placering av 
tillgångar. 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har upprättat förslag till praxis för placering av tillgångar. 
Detta för att säkerställa en lika hantering inom hela verksamhetsområdet. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Praxis kring placering av tillgångar 
 

Beslutet skickas till 

Handläggarna 
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§ 60 Dnr 2022-000051  

Entledigande av förvaltare enligt FB 11 kap. 19 § andra stycket 
samt förordnande av förvaltare enligt FB 11 kap. 7 § fjärde stycket 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 61 Dnr 2022-000045  

Ansökan om försäljning av fast egendom enligt FB 13 kap. 10 § 
st.1 p.3 samt 15 kap. 1 och 4 §§ 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 62 Dnr 2022-000046  

Ansökan om placering av medel 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 63 Dnr 2022-000047  

Ansökan om placering av medel 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 64 Dnr 2022-000048  

Ansökan om samtycke 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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§ 65 Dnr 2022-000049  

Ansökan om samtycke 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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§ 66 Dnr 2022-000050  

Ansökan om samtycke 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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§ 67 Dnr 2022-000014  

Meddelanden 

Beslut 

Nämnden tar del av meddelanden. 

Ärendebeskrivning 

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

• Beslut från kommunfullmäktige i Åsele kommun avseende att Torsten 
Lundborg tillsätts som ersättare i Överförmyndarnämnden. 
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§ 68 Dnr 2022-000017  

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Nämnden beslutar att uppdra åt enhetschef att ombesörja verksamhetens 
deltagande vid FSÖ studiedagar i Helsingborg 24-26 augusti, förslagsvis deltar 
enhetschef samt alla eller någon av handläggarna. 

Ärendebeskrivning 

Norstedts Juridik kommer att genomföra utbildningen ”Överförmyndaren 
och dödsbon” den 15 mars 2023, aktuell föreläsare är Eva von Schéele (sista 
bokningsdag 5 mars 2023, kostnad 5900 kronor/person exklusive moms). 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
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§ 69 Dnr 2022-000052  

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

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

 


