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§ 26 Dnr 457  

Dagens ärenden 

Beslut 

Nämnden fastställer dagordning. 
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§ 27 Dnr 2022-000013  

Informationer 

Beslut 

Nämnden tar del av informationer. 

Ärendebeskrivning 

Följande informationer redovisas: 

• Information från enhetschef 

- Planering för övergång till digitala utskick inför nämndmöten 
pågår.  

- Tid för Workshop gällande prioriteringar och mål 2023 har bokats 
in den 12 april kl.10:00. 

• Information från handläggare 

- Deltagande i utbildning den 10 februari. Ämne; 
Överförmyndarnyheter 2022. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-17 

 

 

  

  

 
 

§ 28 Dnr 2022-000016  

Ekonomiuppföljning 

Beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av ekonomiredovisning per den 28 februari 
2022. 

Ärendebeskrivning 

Förbrukningen av årsbudgeten bör ligga på 16% fram till februari om 
budgeten fördelades jämt månadsvis över året - överförmyndarnämnden har 
förbrukat 13%.  
 
Överförmyndarnämnden redovisar ett negativt resultat avseende övriga 
kostnader för verksamheten. Detta beror på att kostnader för datautrustning 
under februari har betalats för perioden januari-juni 2022.  
 
Den totala förbrukningen ligger dock trots ovanstående på ett överskott 
utifrån fortsatt minskade personalkostnader på grund av sjukskriven 
handläggare samt att övriga kostnader hittills varit lägre än budgeterat för 
nämnden. 
 
Inför budgetprocessen för 2023 bör nämnden ta i beaktning att beslut 

gällande ställföreträdarutredningen, som kan påverka nämnden och 

verksamhetens arbete, eventuellt kommer att fattas under våren 2022 – nya 

lagförslag förväntas eventuellt 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 i när man lägger förslag till budget.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

Beslutet skickas till 

Referensgruppen för ekonomi. 
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§ 29 Dnr 2022-000031  

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Södra Lappland 

Beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner föreslagen revidering av 
delegationsordningen med förtydligande av FB 14 kap. 8 §. 

Beslut fattas även gällande att aktuell delegationsordning skall revideras en 
gång per år, samt om behov uppstår. 

Återrapportering av delegationsbeslut kommer att ske i överenskommelse 
vid behov. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande delegationsordning beslutades 2020-09-17. Översyn samt 
eventuella revideringar bör genomföras kontinuerligt.  

Beslutad delegationsordning förtydligas samt kompletteras avseende 
tillkomna aktuella lagrum/bestämmelser. 

Förändring genomförs även avseende beslutad återrapportering av 
delegationsbeslut till nämnd.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse. 

Nytt förslag till delegationsordning. 
 

Beslutet skickas till 

Handläggare 
Enhetschef 
 
 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-17 

 

 

  

  

 
 

§ 30 Dnr 2022-000032  

Placering av tillgångar enligt FB 14 kap. 5 § samt uttag från spärrat 
fondkonto enligt FB 14 kap. 8 § 

Denna paragraf publiceras inte med hänvisning till offentlighets- och 
sekretesslagen 32 kap. 4§ 
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§ 31 Dnr 2022-000015  

Återrapportering av delegationsbeslut 

Beslut 

Nämnden godkänner återrapporteringen av delegationsbeslut för perioden 
220201-220228. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse med bilaga. 
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§ 32 Dnr 2022-000017  

Kurser och konferenser 

Beslut 

Nämnden beslutar att prioritera deltagande i Länsträffen under våren 2022, 
preliminär ort Lycksele.  

Ärendebeskrivning 

SKR planerar att genomföra en kostnadsfri webbsändning den 27 april 
kl.09:30, temat är digitalisering samt professionella ställföreträdare. 

Vidare under 2022 kommer FSÖ att erbjuda sina utbildningsdagar. De 
kommer även att planera och sköta genomförandet av Länsträffen under 
våren, preliminär ort Lycksele. 

Andra aktuella utbildningar kan också komma att erbjudas under 2022. 

Nämnden har en budget om 75 000 kronor för övriga kostnader att förhålla 
sig till och bör resonera om vad/vilka utbildningar som bör prioriteras.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 

 


