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Plats och tid Doktor Hedlund, 09.00-10.00 

Beslutande ledamöter 
 

Malin Åhman (S) ordf. 
Ingmari Georgsson (V)  
Johanna Zidén, tjänstgörande ersättare (M)  
Åsa Svensson, tjänstgörande ersättare (C) 
Åsa Sjölander (S) 
 

Ej beslutande ersättare -- 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Henrik Ericson, sekreterare 
Maria Hedman, verksamhetschef 
Åsa Sjöberg, handläggare 
Malin Zakrisson, handläggare 

 

Justerare Ingmari Georgsson (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen vån 3. 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § § 17-22 
 Henrik Ericson   

 Ordförande   
 Malin Åhman (S)  

 Justerare   
  Ingmari Georgsson (V)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-28 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-28 Datum då anslaget tas ned 2021-06-18 

Förvaringsplats för protokollet 

Överförmyndarnämndens 
expedition Sista datum för överklagande 2021-06-18 

 

Underskrift   
 Henrik Ericson  
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§ 17   

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden informeras om: 

- Ställföreträdarutredning 

- Vägen mot måluppfyllelsen 

- Sommaren för ÖFN 

- Ny organisation 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning och diskussion 

Överförmyndarstatistik 
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§ 18 Dnr: ÖFN 2021/18 

Sammanträdesplan 2022 för överförmyndarnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden  

Beslut 

Anta nedanstående sammanträdesplan för 2022. 

 

Nämnd  

Ordinarie tid fredagar kl. 09:00 

28 januari 

25 februari 

25 mars 

29 april 

20 maj 

17 juni 

26 augusti 

23 september 

28 oktober 

25 november 

16 december 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden fastställer årligen en sammanträdesplan inför det 

kommande året. Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden tid 

och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om 

ordförande anser att det behövs.  

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till 

ersättning för dessa gruppmöten enligt kap 4 § 7 i reglementet 

”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. 

Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten 

som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  
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Ekonomi och finansiering 

Inte relevant i ärendet. 

Samråd 

Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 

sammanträdesplan för 2022. Samordning har skett för att undvika att större 

sammanträden krockar. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2022 

Beslutet skickas till 

Enhetschef 

Överförmyndarnämndens handläggare och administratör 
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§ 19 Dnr: ÖFN 2021/20 

Ekonomisk prognos per 2021-04-30 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden. 

Beslut 

Lägga informationen om nämndens ekonomiska prognos per 2021-04-30 

med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Resultatet för delår 1 för 2021 visar på en avvikelse med ett underskott på -

100 tkr. Underskottet finns i posten för arvodeskostnader till ställföreträdare. 

I det fall där huvudmannen inte har möjlighet att betala ställföreträdaren för 

utfört uppdrag är det Kramfors kommun som betalar arvodet. Detta regleras i 

”Riktlinje för arvode till förordnad förmyndare, god man och förvaltare” 

(ÖFN 2020/37). 

Tidigare år har nämnden visat liknade underskott för perioden. Men i år kan 

inte underskottet förklaras med att de granskade årsräkningarna och den 

periodiserade budgeten inte går hand i hand. Budgetens periodiseringar är i 

år justerade för att matcha målen att 80% av inkomna årsräkningar ska vara 

klara till 30 juni och 100 % av inkomna årsräkningar ska vara granskade och 

arvoderade vid september månads utgång. 

Eftersom kostnaden styrs av yttre faktorer så som huvudmännens 

betalningsförmåga vid arvodering, finns det inga åtgärder nämnden idag kan 

vidta för att påverka just denna kostnadsutveckling. På lång sikt skulle 

arvoderingsnivåerna i riktlinjen kunna förändras men det skulle inte vara en 

lyckosam åtgärd eftersom målet att hitta ställföreträdare då skulle påverkas 

och om det målet inte nås kommer det i förlängningen leda till öka 

kostnaden för kommunen.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant. 
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Måluppfyllelse 

Målet finns att överförmyndarnämnden ska ha en tydlig ekonomistyrning 

och god ekonomisk kontroll, denna information och uppföljning hjälper oss 

att nå det målet.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr:  

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

enligt föräldrabalken 14 kap 8 § och ansökan om 

medgivande till rättshandling, inköp av fast egendom, 

enligt 14 kap 11 § p 1 föräldrabalken 

§ 20 i nämndens protokoll omfattas av sekretess.  
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§ 21 Dnr:  

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

enligt föräldrabalken 14 kap 8 § 

§ 21 i nämndens protokoll omfattas av sekretess.  
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§ 22 Dnr:  

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

enligt föräldrabalken 14 kap 8 § 

§ 22 i nämndens protokoll omfattas av sekretess. 


