
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Överförmyndarnämnden 2021-10-14 

 
Plats och tid  
 

 Rådhus Skåne rum 310, kl. 13:00 – 14:05 

 
Beslutande Mikael Nissen (M) Anna-Kerstin Larsson (L) Ann Andersson (C) 

 Tommy Nilsson (S) Anders Nilsson (SD)       

                   

                   
Ersättare Britt-Marie Angergård (M) Ann-Christin Lundqvist (L) Johannes Bengtegård (SD) 
                   
                   

Övriga närvarande 
Maria Permarker,  
tf. kanslichef 

Dorentina Zukaj, 
nämndsekreterare  

                   

 Utses att justera Tommy Nilsson         

Justeringens 
tid och plats 

 

 Rådhus Skåne 2021-10-14 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Dorentina Zukaj 

59-63 

 

 
Ordförande  ............................................................................................................................... …………

……….. 
………… ……………………. 

 Anna-Kerstin Larsson     

 
Justerare  ...............................................................................................................................  

…………
…………
…………
….. 

 
 Tommy Nilsson    

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum 2021-10-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-10-15 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-11-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

Underskrift  .............................................................................................................. 

        
Dorentina Zukaj 

 
Utdragsbestyrkande 

1



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (1) 

Nämnd/Styrelse: Överförmyndarnämnden 
  
Sekreterare: Dorentina Zukaj  
Tfn: 044-132216 
E-post: dorentina.zukaj@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Torsdagen den 14 oktober 2021 kl. 13:00 

Rådhus Skåne rum 310 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

Kanslichefen informerar 13:00-13:30 

2021/30 

4 Delgivningar 2021/31 

5 Månadsuppföljning 2021/29 

6 Granskningsrapport av intern kontrollplan 2021 2021/106 

7 Ansökan om byte av god man 2021/87 

 

Anna-Kerstin Larsson 
Ordförande



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Överförmyndarnämnden 2021-10-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ÖFN § 59 

Informationer 
Änr ÖF 2021/30 

Tf. kanslichef Maria Permarker informerar om: 

• Revisionsrapport uppföljningsgranskning av  
överförmyndarnämndens verksamhet.  

• Informationsmöte.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Överförmyndarnämnden 2021-10-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ÖFN § 60 

Delgivningar 
Änr ÖF 2021/73 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Änr ÖF 2021/73/Ä 1906-21. 

Delegeringsbeslut, Yttrande till tingsrätten 2021-10-07. 
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Sammanträdesdatum 

 

Överförmyndarnämnden 2021-10-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ÖFN § 61 

Månadsuppföljning 
Änr ÖF 2021/29 

Beslut 
• Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning september 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Överförmyndarnämnden 2021-10-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ÖFN § 62 

Granskningsrapport av intern kontrollplan 2021 
Änr ÖF 2021/106 

Beslut 
• Godkänna granskningsrapport intern kontroll 2021 för  

överförmyndarnämnden. Den samlade bedömningen är att  
överförmyndarkansliets interna kontroll 2021 varit standardiserad.  

 

Sammanfattning 
Överförmyndarkansliet har genomfört uppföljning av överförmyndarkans-
liets intern kontrollplan 2021. Granskningsområdet för överförmyndar-
kansliet 2021 var att kontrollera hur lång tid ett byte av ställföreträdare tar 
och varför man byter. Statistik har tagits fram utifrån handläggningen i 
Wärna.  

Granskningsperioden har skett från 1 januari till 31 augusti 2021. Under 
denna period har det inkommit 57 stycken ”Begäran att bli entledigad” från  
ställföreträdare. Utöver dessa har det skett byte i ytterligare några ärende 
där det behövts göras byte av andra anledningar som t.ex. dödsfall eller att 
ställföreträdaren inte skött sitt uppdrag. Under granskningsperioden har  
överförmyndarkansliet gjort 64 beslut om byte av ställföreträdare. Kontroll 
har gjorts i 26 av de totalt 64 ärendena och resultatet blev följande: 

Tid för byte 
8 av ärendena tog cirka 1 månad 
7 av ärendena tog cirka 2 månader 
5 av ärendena tog cirka 3 månader 
6 av ärendena tog mer än 3 månader 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Överförmyndarnämnden 2021-10-14   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Anledning till bytet  

Ställföreträdarens egna sviktande hälsa, privata skäl, uppdraget varit för 
svårt, i några fall har det skett ett byte på grund av att ställföreträdaren 
brustit i sin redovisningsskyldighet. I ett par ärende saknades det doku-
mentation till  
anledning av bytet och i ett fall fanns det allvarliga hot mot ställföreträda-
ren och i det fallet gjordes bytet samma dag. 

Överförmyndarkansliet har en beräknad handläggningstid på 3 månader 
för byte från inkommet ärende till beslut. Av de 26 kontrollerade ärendena 
visar det sig att vi övervägande håller oss inom denna tidsram. I vissa fall 
kan det ta längre tid beroende på olika omständigheter i ärendet som 
flertalet  
förhandlingar i tingsrätten, svårt ärende, huvudmannen vill inte ha  
föreslagen god man så man måste prova många olika, samt att ställföreträ-
dare efter  
ställföreträdare i vissa fall tackar nej på grund av uppdragets  
beskaffenhet. 

Granskningsområdet/ process ekonomi kontroll av upplagda  
attestbehörigheter i redovisningssystemet kommer att rapporteras senare. 

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden 
• Godkänna granskningsrapport intern kontroll 2021 för överförmyn-

darnämnden. Den samlade bedömningen är att överförmyndarkansliets 
interna kontroll 2021 varit standardiserad.  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-10-04. 
Statistik januari-augusti. 
Intern kontrollplan 2021. 
Beslut ÖFN 2021-03-18 intern kontrollplan.  
Beslut om attester för kommunledningskontoret 2021-09-09. 
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