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§ 82 Dnr 457  

Dagens ärenden, val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen med följande ändringar: 

- Ärende nummer 8, Dnr 2022–000062, har utgått. 

- Ärende med Dnr 2022–000068 har lagts till, återrapportering av 
delegationsbeslut. 
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§ 83 Dnr 2022-000013  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Alla handläggare är nu åter på plats efter semesterperioden. Från och med 1 
oktober kommer vi preliminärt att ha en full bemanning på enheten.  

 

Anmodan att inkomma med omprövningsblankett avseende pågående 
förvaltarskap har nu skickats ut till berörda ställföreträdare. Detta inför den 

årliga omprövningen av förvaltarskap. 
 

Verksamheten har fortsatta svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare 
även om det totala behovet har minskat något sedan början av året. De 

största svårigheter finns i nuläget främst i Dorotea kommun men även i Åsele 
kommun. Ett utskick gällande behovet av nya ställföreträdare har gjorts 

internt till alla samverkande kommuner.   
 

Vi planerar att genomföra informationsträffar (dagtid) med ställföreträdarna 
på respektive ort under december månad, detta inför kommande 

årsredovisningsperiod. Digitala träffar kommer att erbjudas som ett alternativ 
(kvällstid) under januari månad. Inbjudan kommer att skickas ut under 

november. Tillsammans med inbjudan kommer ställföreträdarna även att 
informeras om att vi från och med årsskiftet 2022/2023 planerar att lägga ut 

information om nyheter, inbjudningar samt eventuella förändringar på vår 
hemsida vid ett antal tillfällen/år. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
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§ 84 Dnr 2022-000016  

Ekonomiuppföljning 2022 

Beslut 

Nämnden tar del av ekonomiredovisningen per den 31 augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 66% fram till och med juli om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 

förbrukat 54%.  

 
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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§ 85 Dnr 2022-000006  

Verksamhetsberättelse med ekonomiprognos per 31 augusti  

Beslut 

Nämnden antar verksamhetsberättelse samt ekonomiprognos per den 31 
augusti och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Som led i kommunens arbete med uppföljning och prognosarbete ska 

nämnden redovisa första halvårets verksamhet. Detta görs med uppföljning 

av målen, inklusive prognos på utfallet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Delårsrapport, Delår 2022 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 86 Dnr 2022-000007  

Uppföljning av internkontrollplan 2022 

Beslut 

Nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen. 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska fastställa en intern kontrollplan. Internkontrollplanen följs 
upp två gånger per år, vid verksamhetsberättelse per den 31 augusti och i 

samband med verksamhetsberättelsen per den 31 december. Verksamheten 

redovisar uppföljningen av internkontrollplan 2022 per den 31 augusti. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Internkontrollplan Uppföljningsrapport, Delår 2022 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2022-000009  

Investeringsbudget 2023 

Beslut 

Nämnden tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har inga behov av att genomföra nya investeringar under 
2023. 
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§ 88 Dnr 2022-000061  

Rutinhandbok förmynderskap 

Beslut 

Nämnden fastställer rutinhandbok förmynderskap. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten har upprättat ett förslag till rutinhandbok förmynderskap. 
Detta för att säkerställa en lika hantering inom hela verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
Rutinhandbok förmynderskap 
 

Beslutet skickas till 

Handläggarna 

 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(17) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-15 

 

 

  

  

 
 

§ 89 Dnr 2022-000062  

Uttag från överförmyndarspärrat konto enligt FB 14 kap 8 § 

Ärendet har utgått. 
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§ 90 Dnr 2022-000063  

Uttag från överförmyndarspärrat konto enligt FB 13 kap 8 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 

sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 91 Dnr 2022-000064  

Entledigande av god man enligt FB 11 kap. 20 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 

sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 92 Dnr 2022-000065  

Samtycke till bodelning enligt FB 15 kap. 5 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 

sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 93 Dnr 2022-000066  

Placering av tillgångar enligt FB 13 kap 5 § samt uttag från spärrat 
konto enligt FB 13 kap 8 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 

sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 94 Dnr 2022-000067  

Placering av tillgångar enligt FB 13 kap 5 § samt uttag från spärrat 
konto enligt FB 13 kap 8 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 

sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 95 Dnr 2022-000017  

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Ärendet föranleder inget beslut. 

Ärendebeskrivning 

SKR erbjuder en grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och 
tjänstemän under 2023. Kostnad för deltagande är 5400 kronor, exklusive 

moms. Följande tillfällen är inplanerade: 23–24 januari Göteborg, 1–2 

februari Stockholm, 7–8 februari Stockholm samt 15–16 februari Malmö och 
7–8 mars Stockholm. SKR ser över möjligheten att eventuellt även planera in 

ett tillfälle i Umeå. 

Under nästa år kommer FSÖ studiedagar genomföras i Skellefteå den 30 

augusti-1 september. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 
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§ 96 Dnr 2022-000068  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslutet. 

Beslutsunderlag  

Ordförandebeslut i brådskande ärende, daterat 2022-09-12. 
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