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Plats och tid Mogata, tisdagen den 20 augusti 2019 kl 08:00 

Ledamöter Silva Karlsson (-), Ordförande § 34-38 

Katarina Karlberg (C), 1:e vice ordförande 

Katarina Karlberg (C), Ordförande från § 39 

Anne Giertz (S) 

 

Tjänstgörande ersättare Michael Danielsson från § 39  

Ersättare Leif Appelquist (S), Michael Danielsson (M) 

Övriga närvarande Camilla Ewerfält, handläggare,  

Nedzad Karamehmedovic, ekonom (§ 27) 

 

Utses att justera Anne Giertz (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-08-22 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 34-41 
  

Camilla Ewerfält 

 

 

Underskrift Ordförande 

 

         

 

Underskrift vice ordf. 
 

Silva Karlsson 

 

 

  
 Katarina Karlberg 

 

 

Underskrift Justerande 

   

 Anne Giertz (S)   

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2019-08-20 

Förvaringsplats för 

protokollet Kommunledningskontoret 

Anslaget sätts upp 2019-08-22 

Anslaget tas ner 2019-09-14 

Underskrift 

   

 Camilla Ewerfält  
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§ 34 Dnr 9271              

Val av justerare 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Anne Giertz (S) utses att justera dagens protokoll.  

 

Ärendebeskrivning 

 -  

 

Underlag för beslut 

 

-      

 

_______ 
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§ 35 Dnr 2019-00015             900 

Ekonomiska rapporter 2019 samt Budget 2020 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

1. godkänna rapporten och lägga ekonomisk rapporter P05, P06 samt 

P07 till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Ekonom Nedzad Karamehmedovic föredrar ekonomisk rapport P07.  

Ekonomin är i balans och prognosen är god.  

 

Underlag för beslut 

 Ekonomisk rapport P05, P06 samt P07.    

 

_______ 
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§ 36 Dnr 2019-00011             191 

Verksamhetsrapporter 2019 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. godkänna verksamhetsrapporten och lägga till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Nämnden delges Verksamhetsrapport för perioden 2019-05-16--2019-08-12.  

 

Underlag för beslut 

Verksamhetsrapport 2019-05-16--2019-08-12.     

 

_______ 
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§ 37 Dnr 2019-00019             191 

Länsstyrelsen inspektion och statistik 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. genom nämndprotokoll upplysa Länsstyrelsen om nya rutiner 

gällande samtycke i frågan fastighetsförsäljning. 

 

2. insända följande handlingar till Länsstyrelsen: Delegationsordning, 

beslutsmallar ur systemet Wärna gällande fastighetsköp enligt 

FB 14:11 samt FB 13:10 samt kopia på av ordförande godkänd 

köpehandling.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har inkommit med en begäran om komplettering av nämndens 

tidigare återrapportering. Kompletteringen avser fråga om delegation 

avseende akt 901. ÖFN ska till Länsstyrelsen rapportera om rutiner gällande 

beslutsordning i frågor om samtycke till fastighetsförsäljning, inkomma med 

gällande delegationsordning samt inlämna kopia på beslut om samtycke 

gällande försäljning av fastighet i akt 901. 

Enligt delegationsordning har nämnden delegerat beslut om samtycke enligt 

FB 13:10 till ordförande och samtycke enligt FB 14:11 till handläggare. 

Rutiner för samtycke i fastighetsfrågor har uppdaterats på så sätt att det nu i 

systemet Wärna finns två separata beslutsmallar. Detta tydliggör delegation 

samt underskrift.  

Rutinerna har delgivits nämnden. 

Underlag för beslut 

Tidigare insänd återrapportering till Länsstyrelsen daterad 2019-06-04. 

Begäran om komplettering angående nämndens återrapportering, LST, 

inkommen 2019-06-14. 

Anstånd från Länsstyrelsen att inkomma med komplettering senast  

2019-08-24.     

 

_______ 
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§ 38 Dnr 2019-00279             191 

Medelsplacering akt 1020 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1.  inhämta yttrande från närmast anhörig i frågan gällande punkt 1, 3 i 

ansökan gällande föreslagna placeringar. 

 

2. invänta godkännande av arvskifte efter huvudmannens avlidne make 

avseende punkt 3 och 5 i ansökan. Godkännande av skifte är 

delegerat till handläggare. 
 

3. notera att punkt 4 är delegerad till handläggare och punkt 2 ligger 

inom en god mans behörighet.  
 

4. återuppta ärendet på nästkommande nämnd. 

 

Ärendebeskrivning 

God man till huvudman i akt 1020 har inkommit med en ansökan om 

placering samt övriga åtgärder gällande huvudmans tillgångar och arv. 

Överförmyndarnämndens beslut krävs i frågan om samtycke till placering 

enligt föräldrabalken, FB, 14:6.   

 

Underlag för beslut 

Ansökan inkommen från god man 2019-08-19. 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19.    

 

_______ 
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§ 38 Dnr 2019-00279             191 

Medelsplacering akt 525 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

- bevilja placering av 150 000 kr i fastighet där barnet ska vara 

lagfaren ägare 

- barnets andel i fastigheten ska beräknas i procent utav 

köpeskillingen 

- fastighetsköpet samt bevis om barnets ägande i fastigheten ska 

rapporteras till överförmyndaren 

- förmyndarna får inkomma med en uttagsansökan på beloppet när  

köpekontraktet är skrivet. 

 

Beslutet har tagits med hänsyn till den omyndiges ålder, den underårigas 

framtida behov samt med hänsyn till att förmyndarna ska överlämna 

förvaltade tillgångar till barnet på dennes 18-års dag enligt FB 13:20. 

 

Beslutet gäller i 6 månader. 

Beslutet kan överklagas till Tingsrätten. Hänvisning bifogas. 

 

Ärendebeskrivning 
Förmyndarna till underårig har inkommit med en ansökan om att placera 

underårigs tillgångar vid ett fastighetsköp. 2017 ansökte förmyndarna om en 

placering vid fastighetsköp vilket aldrig nyttjades. Nämnden uppfattning i 

frågan är den samma som ordförandes beslut från 2017-02-27. 

 

Enligt Föräldrabalken, FB, 13:10 krävs överförmyndarens samtycke i frågan 

om köp av fast egendom.  

 

 

Underlag för beslut 

Ansökan om uttag för placering i fastighet inkommen 2019-08-19. 

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-19. 

 

 _______ 
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§ 39 Dnr 2019-00013             191 

Övriga ärenden – kurs ÖFN 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. lägga kursprogrammet till handlingarna 

 

2. att intresserade nämndledamöter kan anmäla sitt intresse för 

deltagande till handläggare 

 

3. lyfta frågan om rapport från genomgången kurs på nästa 

nämndsammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Kursutbud från Wallgrens juridik för perioden HT-19 samt VT-20 har 

inkommit till nämnden. 

 

Ledamöter som gått grundkurs för Överförmyndare har uppmanats att 

rapportera till ordförande om tankar kring utbildningen.  

 

Underlag för beslut 

Kursprogram Wallgrens juridik.      

 

_______ 
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§ 40 Dnr 2019-00273             191 

Delegationsordning 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. delegationsordningens punkt 1, under rubrik Delegation av 

reglemente för kommunstyrelsen, nämnder och beredningar, 

delegeras till AC. 

 

2. delegationsordningens punkt 62, under rubrik Delegation lagrum, 

delegeras till H.  

 

3. delegationsordningens punkt 70, under rubrik Delegation lagrum, 

delegeras till AC. 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag på revidering av delegationsordning för ÖFN har inkommit från 

handläggare gällande punkt 1, 62 samt 70. 

Från 2019-06-10 har personalansvaret för överförmyndarhandläggare flyttats 

från kommundirektör, KD, till administrativ chef, AC.  

KD har idag även rätt att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med juridiska 

personer utanför organisationen. 

 

I nuvarande delegationsordning ligger ansvaret för Föräldrabalkens Kap 16 § 

9 på Överförmyndarnämnden. Paragrafen gäller inhämtande av yttrande vid 

förvaltningsåtgärder av större vikt. Handläggaren föreslår att nämnden 

delegerar punkt 62 till handläggare, H..  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse daterat 2019-08-09. 

Reviderad Delegationsordning.  

 

_______ 
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§ 41 Dnr 2019-00012             191 

Internkontroll 2019 ÖFN  

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. lägga rapporten Överklaganden till handlingarna.      

 

Ärendebeskrivning 

Rapport enligt internkontrollplanen redovisas avseende antal överklaganden. 

Inga överklaganden att rapportera.    

 

Underlag för beslut 

Rapport antal överklaganden.      

 

_______ 


