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§ 26    

Ändring av ärendelista 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar följande 

Ärendet ”Beslut om vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §” akt 

nr 1315 läggs till ärendelistan som § 23.  
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§ 27 

Byte av sammanträdesdagar 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar följande 

Att ändra sammanträdesdag för oktober och november.  

Ärendet 

Sammanträdet den 18 oktober sammanfaller med Ångermanlandsträffen i 

Sollefteå. Vid denna sammankomst ska kommunerna Sollefteå, Härnösand 

och Kramfors diskutera förutsättningarna för en eventuell sammanslagning 

av överförmyndarverksamheterna samt gemensam nämnd. Datum för 

nämndens sammanträde i oktober ändras till 19 oktober klockan 13.00 i 

Förvaltningsbiblioteket. 

Sammanträdet den 15 november sammanfaller med en utbildningsdag som 

Länsstyrelsen bjudit in till i Ånge. Datum för nämndens sammanträde i 

november ändras till 14 november klockan 10.00 i Förvaltningsbiblioteket. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inge konsekvenser för kommunens ekonomi. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte kommunens måluppfyllelse. 

Samråd 

Samråd med ordförande i överförmyndarnämnden samt Majvor Byström, 

chef för administrativa enheten. 

Beslutsunderlag 

Inget beslutsunderlag finns. 

Beslutet skickas till 

Nämndens ledamöter, ersättare och revisorer. 
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§ 28    

Delårsrapport för överförmyndarnämnden  

Förslag till beslut 

Godkänna delårsrapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Alla nämnder har i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en delårsrapport 

2017-08-31. En samlad rapport för hela kommunen kommer att redovisas för 

fullmäktige vid deras sammanträde i oktober. 

Överförmyndarnämndens rapport utgår från verksamhetsplanen, där 

nämnden beslutade om egna mål och gjorde en planering för bland annat den 

interna kontrollen och för utvecklingsaktiviteter.  

Bedömningen är att av flera av nämndens mål förväntas uppnås förutom 

målet med att tillgängligheten ska vara god. Här behöver förvaltningen skapa 

rutiner för bevakning och uppföljning för de ärenden som inte fått 

ställföreträdare utsedd inom 3 månader för att styra mot målet.   

Prognosen visar på ett överskott på 1,1 miljoner för överförmyndarnämnden 

på helårsbasis. Detta beror på  

 Beslutet om sänkta arvoden 2017-03-29 

 Tilläggsanslag från kommunfullmäktige 2017-05-29 

 Övergångsbestämmelser som ger kommunen möjlighet att få 

ersättning även för andra halvåret 2017.   

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att godkänna rapporten innebär i sig inte något behov av ytterligare 

finansiering.  

Måluppfyllelse 

Beslutet att godkänna rapporten ger i sig ingen måluppfyllelse. 

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndens åtagande och hur nämnden 

styr mot kommunfullmäktiges mål God ekonomisk hushållning, God kvalitet 

, Nöjda medborgare och Attraktiv arbetsgivare.  Delårsrapporten bidrar till 

att ökar planeringsförutsättningarna framåt i tiden.  
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Samråd 

Samråd har skett med ekonomienheten.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport överförmyndarnämnden 2017-08-31 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 

Riktlinje för kontroll av ställföreträdare 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar följande 

1. Upphäva riktlinjen för kontroll av ställföreträdare och förmyndare 

beslutad 2013-12-10, § 46 

2. Anta ny riktlinje för kontroll av ställföreträdare och förmyndare. 

3. Göra tillägg i riktlinjen under kontroll i socialtjänstens register att 

”Bedömning ska göras om hur, när och varför man har fått 

ekonomiskt bistånd”.  

Ärendet 

Ärendet är återremitterat från överförmyndarnämndens sammanträde  

2016-10-12, § 20. 

Riktlinjen ska underlätta bedömning av om en person är lämplig för uppdrag 

som god man eller förvaltare. Riktlinjen kan även tillämpas för kontroll av 

förmyndare. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet i sig föranleder inga ökade eller minskade kostnader. Däremot kan 

vi minimera risken att en olämplig person förordnas till ställföreträdare som i 

sin tur kan föranleda skadeståndskrav från huvudmän. 

Måluppfyllelse 

En styrning med de kontroller som föreslås skyddar de personer som 

behöver överförmyndarnämndens insatser. Beslutet styr mot 

kommunfullmäktiges mål att verka för ”God kvalitet” och ”Nöjda 

medborgare och kunder”. 

Samråd 

Inga samråd har skett. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för kontroll av ställföreträdare 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningens handläggare 
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§ 30   Akt nr 1332 

Samtycke till uttag från spärrat konto 

§ 30 i nämndens protokoll 2017-09-13 sidan 9 omfattas av sekretess. 
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§ 31 Akt nr 1315 

Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 § 

§ 31 i nämndens protokoll 2017-09-13 sidan 10 omfattas av sekretess. 

 




