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§ 93 Dnr 457  

Dagens ärenden 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 

• Ärende 17, § 109 Ansökan om uttag från spärrat konto enl. 
Föräldrabalken 14 kap. 8 §, läggs till dagordningen. 
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§ 94 Dnr 2021-000002  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationer. 

Ärendebeskrivning 

Följande informationer redovisas: 
 

• Information från enhetschef 

• Enheten träffas varje morgon och går igenom inkomna 
handlingar och frågor från telefontiden för att gemensamt se 
till så att handläggningsrutiner följs. 

• Enheten har erbjudit föreläsningar gällande årsräkningar i alla 
samverkande kommuner. Vidare det erbjudits möjlighet att 
delta på digitala föreläsningar under januari och februari -22. 

 

• Information från Länsträffen via ordförande 

• Länsträffen 2022 kommer att vara i Lycksele. 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse 
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§ 95 Dnr 2021-000003  

Ekonomiuppföljning 2021 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiredovisningen per den 31 
november 2021. 
 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 91% fram till november om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 
förbrukat 70%. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund 
av sjukskriven handläggare, lägre kostnader för licensavgifter samt att alla 
intäkter inkommit. Vidare har nämnden räknat med underskott i budgeten 
under 2021 då hyreskostnaderna inte finns med i budgeten. Då 
personalkostnaderna är så pass mycket lägre än beräknat väntas nämnden 
hålla budgeten för 2021. 

Inför budgetprocessen för 2023 bör nämnden ta i beaktning att beslut 
gällande ställföreträdarutredningen, som kan påverka nämnden och 
verksamhetens arbete, kommer att fattas under våren 2022 – nya lagförslag 
förväntas träda i lagakraft från januari 2023. Vidare visar Vilhelmina intresse 
för att ansluta till den gemensamma överförmyndarnämnden vid nästa 
mandatperiod – möjligheter/konsekvenser bör man beakta när man lägger 
förslag till budget.  

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Referensgruppen för ekonomi 
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§ 96 Dnr 2021-000057  

Länsstyrelsens tillsynsprotokoll 2021 

Beslut 

Nämnden tar del av Länsstyrelsens protokoll och återrapportering. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden mottog 2021-11-09 Länsstyrelsens tillsynsprotokoll. 

Utifrån tillsynsprotokollet har verksamheten gått igenom de saker som 
Länsstyrelsen uppmärksammat i sin granskning. 

Gällande årsräkningar så har årsräkningen i akt 491 inkomstregistrerats 2021-
02-08 och är granskad 2021-02-17. I akt 229 är årsräkningen 
inkomstregistrerad 2021-03-12 och granskad 2021-04-06. 

Gällande rutiner för att bevilja anstånd har verksamheten gått igenom rutiner 
för hantering vid ansökan om anstånd. Underlag är framtagna för beslut om 
att bevilja anstånd samt underlag för att inte bevilja anstånd. 

Gällande omfattande korrigeringar i årsräkningar har verksamheten gått 
igenom rutiner för hanteringen av inkomna räkningar i syfte att omgående 
återsända räkningar till ställföreträdare med begäran om komplettering i det 
fall korrigeringar bör göras. Vidare kommer handläggarna att delta på SKRs 
granskningsseminarium i syfte att stärka kompetensen gällande granskning 
och arvodering. Vidare har också verksamheten sett över rutinerna för 
årsräkningar som riskerar att granskas med anmärkning, samt de 
årsräkningar som granskas med anmärkning. 

Under 2021 gjordes underlaget för förteckning om och är kompletterade 
med granskningsanteckning. 

Av akt 1267 framgår det att det är ett ärende som inte ligger under 
kontrollerad förvaltning. 

Gällande omprövning av förvaltarskap så skall det göras varje år. Tidigare har 
detta gjorts i samband med årsräkningsarbetet. Verksamheten har dock 
fastställt nya rutiner gällande granskning av förvaltarskap – det kommer att 
göras på hösten efter granskningen av årsräkningarna är slutförda. Detta i 
syfte att omprövningarna ska göras med högre kvalitet. 
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Verksamheten har gått igenom alla akter gällande Åsele, Dorotea, Sorsele 
och Storuman och kompletterat med tingsrättsbeslut i de akter där 
underlaget saknats.  

Av akt 10 framgår det att diarieförda underlagen varit sorterad i fel 
ordningen, beslut om arvode fattades 2020-05-05 och frågor från 
ställföreträdare om uttag gjordes 2020-05-08. Vidare finns information under 
”Övrig information” på årsräkningen om att banken gjort fel när de kopplat 
ställföreträdarens privata konto till huvudmannens. Ställföreträdare 
uppmärksammade banken på detta och där av återbetalades pengar från 
huvudman till ställföreträdare. 

I verksamhetssystemet Wärna Go finns en automatisk inställning som skriver 
ut arvodesbeslut som ska läggas till akten, skickas till ställföreträdaren samt 
till huvudmannen om denne förstår vad saken gäller. 

Gällande uttagsmedgivande har verksamheten sett över sina rutiner gällande 
att beslut om uttag ska innehålla skälighetsbedömning. 

Gällande åläggande i akt 1450, se bilaga. 

Gällande åläggande i akt 2300, se bilaga. 

Gällande åläggande i akt 1414, se bilaga. 

Vidare så är det gemensamma verksamhetssystemet uppdaterat med alla 
omfattningar, utifrån aktuellt tingsrättsbeslut, i uppdragen samt 
redovisningsskyldigheter för ställföreträdare. Detta för att verksamheten ska 
kunna göra korrekta utskick vid anmodan om årsräkning och redogörelse. 

Beslutsunderlag  

- Länsstyrelsens tillsynsprotokoll 

- Tjänsteanteckning i akt 1450 

- Tjänsteanteckning i akt 2300 

- Tjänsteanteckning i akt 1414 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
Verksamhetschef 
Kommunchefer i samverkande kommuner 
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§ 97 Dnr 2021-000058  

Ansökan om överförmyndarnämndens medgivande till 
ställföreträdares åtgärd eller rättshandling enl. FB 15 kap. 5 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 98 Dnr 2021-000059  

Ansökan om överförmyndarnämndens medgivande till 
ställföreträdares åtgärd eller rättshandling enl. FB 13 kap. 6 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 99 Dnr 2021-000060  

Ansökan om överförmyndarnämndens medgivande till 
ställföreträdares åtgärd eller rättshandling enl. FB 15 kap. 4 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 100 Dnr 2021-000061  

Ansökan om överförmyndarnämndens medgivande till 
ställföreträdares åtgärd eller rättshandling enl. FB 15 kap. 4 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 101 Dnr 2021-000062  

Ansökan om försäljning av fast egendom enl. FB 13 kap. 10 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 102 Dnr 2021-000063  

Entledigande enl. FB 11 kap. 20 § 

Beslut 

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

 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-09 

 

 

  

  

 
 

§ 103 Dnr 2021-000064  

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

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 104 Dnr 2021-000065  

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

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 105 Dnr 2021-000066  

Föreläggande om vite enl. FB 16 kap. 13 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 106 Dnr 2021-000067  

Föreläggande om vite enl. FB 16 kap. 13 § 

Beslut 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
offentlighetslagen 32 kap. 4§ 
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§ 107 Dnr 2021-000005  

Återrapportering av delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Nämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslut för perioden 
2021-11-01-2021-11-31. 

Nämnden ålägger enhetschef att inkomma med återrapportering av 
Lyckseles delegationsbeslut för perioden 2021-04-07 – 2021-04-23 så snart 
uppgifterna finns tillgängliga. 

Beslutsunderlag  

- Tjänsteskrivelse 
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§ 108 Dnr 2021-000006  

Kurser och konferenser 2021 

Beslut 

Nämnden beslutar digitalt delta i Lycksele på Wallgrens utbildning 10 
februari. 

Ärendebeskrivning 

Vid föregående sammanträde såg nämnden över kommande utbildningar och 
skulle återkomma vid sammanträde i december om hur utbildningsinsatserna 
för nämnden bör prioriteras inför 2022. Nämnden har en budet om 75 000 
kronor för övriga kostnader under 2022 som kan användas till utbildning. 

Inför 2022 erbjuder Wallgren Juridik sin kompetenshöjande utbildning 
Överförmyndarenheter 2022. Kursen erbjuds både med fysiskt och digitalt 
deltagande. 

Vidare under 2022 kommer FSÖ att erbjuda sina utbildningsdagar. Andra 
aktuella utbildningar kan också komma att erbjudas under 2022. 

SKR kommer att erbjuda, med start i december, kostnadsfria seminarium 
halvårsvis gällande uppdateringar i överförmyndarfrågor. 
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§ 109 Dnr 2021-000068  

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

Beslut 

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

 


