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Datum 

2016-09-21 
 

 

  
 
Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, 10:00 

Beslutande Ledamöter 

Per-Eric Larsson (S), ordf 
Leif Georgsson (V) 
Kerstin Frånlund (S) 
 
 

Tjänstgörande ersättare 

Marianne Hägglund (S) 
Johan Nordenmark (M) 

Närvarande ersättare 

 

Övriga närvarande Anita Bergström, chef koncernstab 
Victoria Häggkvist, sekreterare/handläggare 
Åsa Sjöberg, handläggare 

Justerare Johan Nordenmark (M) 

Justeringens plats och tid Justeras omedelbart 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 15-17 
 Victoria Häggkvist  

 Ordförande 

  

 Per-Eric Larsson (S)  

 Justerare 

 

 Johan Nordenmark (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-21 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-22 Datum då anslaget tas ned 2016-10-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Överförmyndarnämndens 
expedition Sista datum för överklagande 2016-10-14 

 

Underskrift 

  

 Victoria Häggkvist  
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Ärendelista 

§ 15 
Delårsrapport överförmyndarnämnden .............................. 3 

§ 16 
Övriga frågor ................................................................. 4 

§ 17 
Entledigande av förvaltare enligt kap 11 § 20 föräldrabalken 
samt förordnande av ny förvaltare enligt kap 11 § 7 

föräldrabalken .............. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 15  

Delårsrapport överförmyndarnämnden 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar följande 

Delårsrapporten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslut 

Alla nämnder har i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en delårsrapport 

2016-08-31. 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 planering för bland annat den interna 

kontrollen och för utvecklingsaktiviteter.  

Bedömningen är att flera av nämndens mål ”Nöjda medborgare och kunder 

samt God kvalitet” inte kommer att nås.  

Prognosen är att den ekonomiska ram som nämnden fick av 

kommunfullmäktige i budget för 2016 inte kommer att hållas. Orsaken är att 

man har haft behov av att förstärka personalsidan samt att kommunen betalar 

fler arvoden till ställföreträdare.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport överförmyndarnämnden 2016-08-31. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 

Övriga frågor 

- En viss osäkerhet finns hos nämndens handläggare när det gäller hur 

kontroll av ställföreträdare ska utföras, därför bör den rutin som nämnden 

fattade beslut om 2013-12-10, § 46, omarbetas vid nästa nämnd. 

- Rapport lämnas från Föreningen Sveriges överförmyndares studiedagar i 

Malmö. 

 




