
Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(8)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

Plats och tid Sagorummet, Biblioteket i Charlottenberg kl. 08.00-09.40

Beslutande Birgitta Eklund (S) ordförande
Arne Persson (Hela Edas Lista)
Bengt Nilsson (KD)

Övriga närvarande Marie Claesson, överförmyndarhandläggare
Maria Gerhardsen, överförmyndarhandläggare 
Håkan Jivesand (S) ordförande Arvikas överförmyndarnämnd § 7-8
Eva Ryman (S) ledamot Arvikas överförmyndarnämnd § 7-8
Kari Back (M) ledamot Arvikas överförmyndarnämnd § 7-8
Mia Nilsson, sekreterare Arvikas överförmyndarnämnd § 7-8
Anna Elmqvist, sekreterare Edas överförmyndarnämnd

Justerare Arne Persson (Hela Edas Lista)

Justeringens plats och tid Utskottskansliet 27 februari kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare                                                                          Paragrafer 7-12

Anna Elmqvist

Ordförande                                                                          
Birgitta Eklund (S)

Justerare                                                                                       
Arne Persson (HEL)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-21

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-28 Datum då anslaget tas ned 2018-03-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift                                                                          
Anna Elmqvist



Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(8)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

Innehållsförteckning
§ 7

Information..............................................................................................3
§ 8

Utbildning................................................................................................4
§ 9

Uppföljning..............................................................................................5
§ 10 Dnr KS 2017-334

Internkontrollplan 2018............................................................................6
§ 11

Redovisning av delegationsbeslut...........................................................7
§ 12

Individärenden.........................................................................................8

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

3(8)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

§ 7

Information

• Dagsläget på kansliet: 

◦ Helena Fryklund, handläggare, arbetar 25 % efter sin 
sjukskrivning

◦ Granskning av årsräkningar för 2017 har ännu inte påbörjats. En 
ny resurs på 80%, Kerstin Wikström, är rekryterad och ska vara 
behjälplig i granskningen. 

◦ Kansliet har ont om arbetsplatser, men löser detta på bästa sätt. 

◦ Den 1 april 2018 påbörjar den nya handläggaren sin tjänst (80%) 
på kansliet. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

____
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§ 8

Utbildning   

• Den 5 april anordnas en utbildningsdag med Jan Wallgren, jurist och 
specialist på frågor som handlar om gode mannens, förvaltarens och 
överförmyndarens uppdrag. Under dagen håller Wallgren en 
utbildning för Socialtjänsten och andra intresserade. Under kvällen 
anordnas en grundutbildning för gode män. För ordinarie ledamöter 
som deltar utgår arvode. 

• Kansliet har köpt in handböcker till nyblivna ställföreträdare. 
Böckerna är bl.a. tänkt att fungera som en förberedelse inför e-
utbildning.

• Program för Sveriges överförmyndares (FSÖ) studiedagar i Gävle 
den 30 maj – 1 juni 2018 har ännu inte kungjorts.  

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

5(8)
Sammanträdesdatum

2018-02-21

§ 9

Uppföljning 

Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen efter januari 2018 visar att nämnden ligger 
inom budgetram. Bokslutsberedning är den 6 mars 2018. 

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter januari 2018

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden har tagit del av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter januari 2018 för nämndens 
verksamhetsområde.

____
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§ 10 Dnr KS 2017-334

Internkontrollplan 2018 

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har enligt kommunallagen 6 kap § 7 ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. För att säkerställa den interna kontrollen har en 
internkontrollplan för 2018 tagits fram.

Kommunchef föreslår samma kontrollmoment för 2018, som föregående år. 
Dessa tre kontrollmoment är: 

1. Säkerställa att alla inkommande allmänna handlingar till kommunen 
registreras enligt lag och fastställda rutiner.

2. Säkerställa att rutiner för granskning av årsräkningar följs och är 
tillräckliga för att det ska bli rättssäkert.

3. Säkerställa att rätt ställföreträdare utses. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-02-08 

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden antar internkontrollplan 2018 med tre 
kontrollmoment:

1. Säkerställa att alla inkommande allmänna handlingar till kommunen 
registreras enligt lag och fastställda rutiner.

2. Säkerställa att rutiner för granskning av årsräkningar följs och är 
tillräckliga för att det ska bli rättssäkert.

3. Säkerställa att rätt ställföreträdare utses. 

Internkontrollplanen 2018 överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom. 

____

Beslutet expedieras till

Överförmyndarkansliet
Kommunchef
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§ 11

Redovisning av delegationsbeslut 

Överförmyndarnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt en delegeringsordning som överförmyndarnämnden har 
antagit. Beslut som är fattade med stöd av delegation skall redovisas till 
överförmyndarnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att återkalla lämnad 
delegering. Lista över delegationsbeslut under perioden 2018-01-24 – 2018-
02-20 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____
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§ 12

Individärenden

Inget att rapportera.

____
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