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Överförmyndarnämndens protokoll 

Plats och tid Doktor Hedlund, 2022-10-28 klockan 09:00–09:45 

Beslutande ledamöter Kristina Löfroth (S), tjänstgörande ersättare 

Ingmari Georgsson (V), ordförande 

Thomas Lundberg (V), tjänstgörande ersättare 

Lillemor Zidén (M) jäv § 31-32 

Johanna Zidén (M), tjänstgörande ersättare, jäv § 31-32 

Tjänstepersoner Henrik Ericson, sekreterare 

Jonas Nyberg, enhetschef 

Cecilia Hjelm, jurist 

Susanne Olsson, registrator 

Kristina Vesterlund, registrator 

Justeringens plats och tid 2022-10-28 

Paragrafer 29–35 

Sekreterare 

Henrik Ericson 

Ordförande 

Ingmari Georgsson (V) 

Justerare 

Kristina Löfroth (S) 
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Dokumenttyp 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-28 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-28 

Sista datum för överklagande 2022-11-18 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
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Ärendelista 

§ 31 Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto samt ansökan om samtycke till 

åtgärd/rättshandling akt 6084 4 

§ 32 Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto samt ansökan om samtycke till 

åtgärd/rättshandling akt 6085 5 

§ 33 Internkontrollplan överförmyndarnämnden 2022 5 

Diarienummer: ÖFN 2021/33 

§ 34 Delårsrapport för Kramfors kommun, 202208-31 8 

Diarienummer: ÖFN 2022/25 

§ 35 Delegationsbeslut Överförmyndarnämnden 2022 10 

Diarienummer: ÖFN 2022/23 
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§ 31 Överförmyndarnämndens paragraf § 31 innehåller 
sekretess. 
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§ 32 Överförmyndarnämndens paragraf § 32 innehåller 
sekretess. 

  

  

 

§ 33 Internkontrollplan överförmyndarnämnden 2022 

Diarienummer: ÖFN 2021/33 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 

kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 

internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 

inom intern kontroll. 

Överförmyndarnämnden har antagit en interkontrollplan för 2022 med en 

kontrollpunkt. Under 2022 belyses särskilt att uppföljande kontroll i 

polisens belastningsregister och kontroll över skulder hos 

kronofogdemyndigheten på samtliga befintliga förordnade ställföreträdare 

ska genomföras.  

Idag genomförs kontroller av blivande ställföreträdares lämplighet och 

överförmyndarnämnden arbetar för att stärka den löpande kontrollen av 

ställföreträdare. Det är viktigt att säkerställa att de personer som utsetts till 

att vara ställföreträdare fortfarande är lämpliga för uppdraget för att 

garantera trygghet för våra huvudmän. 

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 

delårsuppföljning och årsredovisning. 

  

Rutin/process 

och ansvarig  

Risk Risk

-

Kontrollmetod Status  

2022-08-31 
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värd

e 

Rutin/process

:  

Säkerställa 

kvalitet 

genom 

granskning 

samt att 

granskning 

sker inom 

utsatt tid. 

Ansvarig:  

Verksamhets- 

chef 

  

Genom kontroll och 

uppföljande 

granskning kan vi 

bedöma om 

ställföreträdarna 

fortfarande är 

lämpliga för 

uppdraget och vi kan 

garantera trygghet 

och en ökad 

rättssäkerhet för våra 

huvudmän. 

9 Kontroll i polisens 

belastningsregister 

och kontroll över 

skulder hos 

Kronofogden görs i 

samband med ny 

stf. Varje ny stf 

genomgår en 

introduktion samt 

erhåller en bok om 

uppdraget. 

  

Noggrann 

granskning av 

räkenskaper. 

Merparten av 

årsräkningar 

granskade per 

verfikat/ 

kontoutdrag. 

  

  

67 procent 

granskade 

30 juni. 

  

Måluppfyllelse  

I perspektivet kramforsbon är det kommunövergripande målet att 

kommunen ska ha en god verksamhet med effektiva processer. 

Internkontrollen är ett verktyg för att säkerställa kommunens mål. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 

konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens 

budgetram. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen  
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§ 34 Delårsrapport för Kramfors kommun, 202208-31 

Diarienummer: ÖFN 2022/25 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

En delårsavstämning per 31 augusti har genomförts av 

överförmyndarnämndens verksamhetsplan. Resultatet av uppföljningen 

visar på ett godkänt utfall för nämnden gällande måluppfyllelse men ett 

utfall för ett mindre ekonomiskt underskott.  

Den gemensamma budgeten är per 31 augusti 2022 strax under balans. 

Ekonomin följs regelbundet och den kostnad som föranleder underskottet är 

till stor del arvodeskostnader under budgetårets första del. I och med att 

kostnader för främst arvoden är lägre för perioden 1 september – 31 

december är bedömningen att underskottet kommer att justeras till ett 

överskott. 

Nämndens måluppfyllelse under perspektivet Kramforsbon och medarbetare 

är god. Nämndens mål är uppfyllda genom att målet om avtalssamverkan 

med Härnösands kommuns överförmyndare införlivats samt inköp av 

teknisk modul ”Digital brevlåda”. Implementering pågår i 

verksamhetssystemet ”Wärna GO”. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarnämndens delårsrapport per 2022-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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Kommunstyrelsen  
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§ 35 Delegationsbeslut Överförmyndarnämnden 2022 

Diarienummer: ÖFN 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

1. Marcelo 18 oktober 

  


