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§ 70 Dnr 457  

Dagens ärenden 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen. 
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§ 71 Dnr 2022-000013  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Semesterperioden inom enheten pågår fortsatt, alla handläggare kommer att 
vara åter på plats från och med 2022-08-22. 
 
Uppdatering avseende årsräkningar, i nuläget har cirka 95% granskats. Vi 
saknar fortsatt årsräkning för 2021 i ett ärende. Vi bedömer fortsatt att alla 
årsräkningar kommer att vara granskade innan 2022-09-30. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-11 

 

 

  

  

 
 

§ 72 Dnr 2022-000016  

Ekonomiuppföljning 2022 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiredovisningen per den 31 juli 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 58% fram till och med juli om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 
förbrukat 47%.  
 
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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§ 73 Dnr 2022-000054  

Revidering av rutin för årlig omprövning av förvaltarskap 

Beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner ny rutin för omprövning av 
förvaltarskap. 
 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har tagit fram en ny uppdaterad rutin för årlig omprövning av 
förvaltarskap. Syftet med rutinen är att ha en process för den årliga 
omprövningen av förvaltarskap. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Rutin – Årlig omprövning av förvaltarskap 
 

Beslutet skickas till 

Handläggarna 
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§ 74 Dnr 2022-000053  

Länsstyrelsens tillsynsprotokoll 2022 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av Länsstyrelsens protokoll och 
återrapportering samt godkänner verksamhetens genomförda och planerade 
åtgärder utifrån given återkoppling. 
 

Ärendebeskrivning 

Nämnden mottog 2022-06-21 Länsstyrelsens tillsynsprotokoll. 
 
Utifrån tillsynsprotokollet har verksamheten gått igenom de punkter som 
Länsstyrelsen uppmärksammat i sin granskning.  
 
Gällande akt 4002, sammanblandning av medel, har ett meddelande efter 
granskning skickats till ställföreträdaren med notering avseende detta. 
Handläggaren kommer att följa upp ärendet med ställföreträdaren via 
telefon för att kontrollera att åtgärd är vidtagen. Länsstyrelsen planerar att 
följa upp detta särskilt vid nästa inspektion. 
 
Verksamheten har utifrån Länsstyrelsens återkoppling av akter 206121, 4082, 
5235, 1068, 4014, 4019 och 1433 upprättat nya rutiner för omprövning av 
förvaltarskap, befintliga underlag har uppdaterats och kompletterats. Årlig 
omprövning av förvaltarskap kommer att genomföras i samtliga ärenden som 
avser förvaltarskap under hösten 2022 samt varje därefter kommande höst. 
Länsstyrelsen planerar att följa upp detta särskilt vid nästa inspektion. 
 
Avseende återkoppling i akt 1068, beslut i strid mot delegationsordningen, 
har inkomna synpunkter från anhörig ej betraktats som en begäran om byte 
av förvaltare. Verksamheten har uppdaterat sina rutiner avseende inkomna 
synpunkter/klagomål på ställföreträdare. Det specifika ärendet kommer att 
tas upp till nämnd vid sammanträde 2022-08-11. 
 
Avseende diarieföring, lånekvitto, har verksamheten upprättat lånekort som 
kommer att användas så fort en inkommen/diarieförd handling förvaras 
separat från aktuell akt. På lånekortet kommer det anges var den angivna 
handlingen förvaras. 
 
Gällande akt 2269, sekretess. Verksamheten har gått igenom aktuella 
besvärshänvisningar för att säkerställa att hela verksamheten är uppdaterad 
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avseende vilken instans som är behörig att pröva vilken typ av ärende, 
överklagan. 
 
Utifrån lämnad återkoppling i akt 3001 och 545 har verksamheten säkerställt 
att inkomna ansökningar överlämnas till Tingsrätten snarast. 
 
Gällande akt 2314 och 491 har överförmyndaren nu överlämnat sluträkning, 
årsräkning, förteckning med mera som förvarats hos överförmyndaren till 
den nya gode mannen. Aktuella ärenden har kompletterats med en 
tjänsteanteckning avseende detta. Avseende akt 4331 har inget byte av 
ställföreträdare skett sedan uppstarten av ärendet 2017-09-29, någon åtgärd 
är därför ej aktuell i ärendet. 
 
Notering om verkställd granskning saknas i årsredovisning för 2021 i akt 
1433, 1179 och 2553. Vidare saknas notering om verkställd 
granskningsnotering för 2019 i akt 206521. Verksamheten har kompletterat 
med tjänsteanteckningar i aktuella ärenden avseende granskningsnotering. 
Inför årsredovisning 2022 kommer verksamheten uppdatera noteringsfältet i 
redovisningshandlingen för att säkerställa att korrekt notering görs.  
 
Avseende omfattande korrigeringar i årsräkningar för 2021 i akt 5258 och 
4082 fortsätter verksamheten att föra en dialog gällande när korrigering skall 
genomföras kontra när redovisningshandlingen skall skickas åter till 
ställföreträdaren för komplettering alternativt kompletteras genom 
telefonsamtal med ställföreträdaren. Komplettering via telefon skall alltid 
dokumenteras i tjänsteanteckning samt godkännas av ställföreträdaren. 
 
I akt 1300 har verksamheten inhämtat aktuellt beslut från Tingsrätten.  
 
Gällande akt 4064 har verksamheten efterfrågat beslutet avseende sörja för 
person från tingsrätten.  
 
Avseende särskild uppföljning av akt 341 har handläggare inom 
verksamheten gått igenom underlagen i ärendet samt gjort en 
kompletterande tjänsteanteckning avseende bedömningen i ärendet.  
 
I akt 2269 har överförmyndarnämnden under våren 2020 fattat beslut om att 
värdering skall göras vid fastighetsförsäljning. Stöd för detta saknar i 
lagstiftningen och beslutet är ej överensstämmande med nu aktuell 
rutin/information inom verksamheten.  
 
Verksamheten har åtgärdat bristen som uppmärksammats i akt 3001, det 
finns idag inga uppgifter om andra huvudmän i akten. 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Länsstyrelsens tillsynsprotokoll 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen i ingående kommuner. 
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§ 75 Dnr 2022-000056  

Synpunkter / klagomål på gode män eller förvaltares verksamhet 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 76 Dnr 2022-000057  

Synpunkter / klagomål på gode män eller förvaltares verksamhet 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 77 Dnr 2022-000058  

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

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 78 Dnr 2022-000059  

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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§ 79 Dnr 2022-000014  

Meddelanden 

Beslut 

Nämnden tar del av meddelanden. 

Ärendebeskrivning 

- Kommunfullmäktige i Lycksele kommun har vid sammanträde 2022-
06-13 antagit en ny mötes- och resepolicy. 

- Kommunfullmäktige i Lycksele har vid sammanträde 2022-06-13 
fastställt ramar för budget 2023 med plan för 2024–2025.  

- Kommunfullmäktige i Dorotea kommun har vid sammanträde 2022-
06-13 fattat beslut om att årsredovisningen för 
överförmyndarnämnden 2021 godkänns. 

- Kommunfullmäktige i Dorotea kommun har vid sammanträde 2022-
06-13 fattat beslut om att reviderat samverkansavtal med 
fördelningsnyckel och reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden i södra Lappland antas under förutsättning 
att övriga ingående kommuner samt Vilhelmina kommun fattar 
motsvarande beslut. 
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§ 80 Dnr 2022-000055  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag  

Ordförandebeslut i brådskande ärende. 
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§ 81 Dnr 2022-000017  

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Ärendet föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 

Wallgren Juridik erbjuder en nybörjarutbildning för personer inom 
överförmyndarverksamhet den 12–13 september 2022, utbildningen 
kommer att genomföras i Skara. Kostnad för utbildningen är 5600 kronor 
(exklusive moms), kost, logi och resa ingår ej. 
Utbildningstillfällen/nybörjarkurs för förtroendevalda och tjänstemän 
kommer även att erbjudas under våren 2023. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Inbjudan nybörjarkurs Skara 
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