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§ 23  Dnr: ÖFN 2021/10 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden informeras om: 

- Organisering av ÖFV (KSAU beslut att ÖFV följer med till 

kommunadministrationen fram till 2021-12-31). 

- Utredning om Överförmyndarverksamhetens lokalisering och 

organisering. (Härnösand) 

- Ett nytt "Admincontrol". 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning och diskussion 



 

Överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(11) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr: Akt  

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

enligt 14 kap 8 § föräldrabalken 

§ 24 i nämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 25 Dnr: 

Entledigande av förvaltare enligt 11 kap 20 § 

föräldrabalken 

§ 25 i nämndens protokoll omfattas av sekretess. 
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§ 26 Dnr: ÖFN 2020/36 

Överförmyndarnämndens delårsrapport per 2021-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Lägga rapporten med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

En delårsavstämning per 31 augusti har genomförts av 

överförmyndarnämndens verksamhetsplan. Resultatet av uppföljningen visar 

på ett gott utfall för nämnden gällande måluppfyllelse men en prognos för ett 

mindre ekonomiskt underskott.  

Nämndens budget är förtillfället strax under balans, med ca 100 000 kronor 

under budget.  

Ekonomin följs regelbundet men den kostnad som föranleder underskottet är 

arvodeskostnader och den kostnaden är på kortskikt inte möjliga att påverka. 

 

Nämndens måluppfyllelse under perspektivet Kramforsbon och medarbetare 

är god. Flertalet av nämndens mål är uppfyllda, bland annat nåddes målet om 

80 % granskade årsräkningar per 30 juni och inget ärende har tagit längre tid 

än 6 månader att utreda. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarnämndens delårsrapport per 2021-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen  

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr: ÖFN 2020/32 

Uppföljning av internkontrollplanen delår 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden  

Beslut 

Lägga uppföljningen 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 2021 med en 

kontrollpunkt. Under 2021 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. 
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Rutin/process 
och ansvarig  

Risk Risk-
värde 

Kontrollmetod Status  
2021-08-31 

Rutin/process:  

Uppföljande 

kontroll av 

samtliga 

befintliga 

förordnade 

ställföreträdare 

 

Ansvarig:  

Verksamhets- 

chef 

 

Vi vill säkerställa att 

risken att våra 

huvudmän drabbas av 

ekonomisk skada 

minskas. Genom 

uppföljande kontroll 

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 

kronofogdemyndig-

heten. 

Kontrollen 

kommer att 

göras senare 

under hösten 

2021. 

 

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. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen   
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§ 28 Dnr: 

Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §,  

akt 1570 

§ 28 i nämndens protokoll omfattas av sekretess.  
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§ 29 Dnr: 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 

enligt 13 kap 8 § föräldrabalken 

§ 29 i nämndens protokoll omfattas av sekretess.  
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§ 30 Dnr: ÖFN 2021/9 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 

1. Delegationsbeslut uppskjuten organisationsförändring, KS 2021-331 

 


