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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-07 

 
Sida 1 

  
 

Beslutande organ Överförmyndarnämnd 
 

Plats och tid   Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl. 14:00-14:30 

 
Beslutande Yvonne Gogolin (M), ordförande 

Leif Andersson (S), vice ordförande 
Ann-Christine Gustavsson (C), ledamot 
Janne Jansson (S), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagare Ewa Sallova, enhetschef 
Helena Andersson, sekreterare 

Justerare Leif Andersson 

Justeringens plats och tid I anslutning till sammanträdet 
 

Sekreterare  Paragrafer §§ 18-25 
 Helena Andersson  

Ordförande  
 

 Yvonne Gogolin  

Justerande  
 

 Leif Andersson  
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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum 2021-10-07 

Anslagsdatum 2021-10-07 Anslaget tas ner 2021-10-29 

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset 
 

Underskrift 

  

 Helena Andersson  
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 18                                                   Dnr 2021/00001  

Godkännande av dagordning 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner upprättat förslag till dagordning.      
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 19                                                   Dnr 2021/00011  

Ekonomisk uppföljning för överförmyndarnämnden 2021,   
tertial 2 (delårsbokslut) 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och godkänner handlingsplan med 
åtgärder för budget i balans.  

Bakgrund 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske per tertial. För att uppnå 
ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi 
kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:  
 
- Tertial 1 (T1), baseras på ekonomiska utfallet till och med april månads utgång. Vid tertial 
1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till 
kommunstyrelsen.  
- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 
2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.  
- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.  
 
Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndens ekonomi så att den följer antagen 
budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från 
budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas 
för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomienheten har upprättat en ekonomisk prognos för tertial 2 med delårsbokslut 
för överförmyndarnämnden. Prognosen kommer att redovisas på sammanträde.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Ewa Sallova, 2021-09-21  

Tertial 2 med delårsrapport - augusti 2021 överförmyndarnämnden (Stratsysrapport)  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Enhetschef Ewa Sallova 
Controller Birgitta Eklöf  



 

Överförmyndarnämnd 
sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-07 

Sida 5 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

Överförmyndarnämnd 

Öfn § 20                                                   Dnr 2021/00008  

Uppföljning av internkontroll 2021 för överförmyndarnämnden, 
tertial 2 och delår 2021  

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för intern 
kontroll för tertial 2 och delår 2021.   

Bakgrund 

Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet 
är att säkerställa är att fullmäktiges fastställda mål uppfylls.  Intern kontroll avser att:  

 Ha grepp över både verksamhet och ekonomi 

 Styra mot effektivitet 

 Ha ordning och reda 

 Skapa trygghet och stärka varumärket 
 
Överförmyndarnämndens kontrollpunkter för år 2021 är följande: 
 
1. Förordnande av ställföreträdare till komplicerade ärenden enligt föräldrabalken.  
Kontrollmoment: Att förordnande av ställföreträdare till komplicerade ärenden sker inom 
föreskriven tid enligt föreläggande från tingsrätten.  
 
2. Ställföreträdares lämplighet.  
Kontrollmoment: Kontroll att ställföreträdare inte har personliga skulder eller har begått 
brott.  
 
3. Dokumentationsskyldig 
Kontrollmoment: Kontroll av dokumentation i ärenden.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef Ewa Sallova, 2021-09-21  

Uppföljning intern kontroll för överförmyndarnämnden – tertial 2 och delår 2021 
(Stratsysrapport)  

 

Expedierats till: 
Kommunstyrelsen 
Chef sektor ledning Åsa Alvner 
Enhetschef Ewa Sallova 
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 21                                                   Dnr 2021/00021  

Överförmyndarnämndens sammanträdestider för år 2022 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa datum och tider för 
överförmyndarnämndens sammanträden under år 2022 i enlighet med upprättat 
förslag men med följande ändring, 10 februari istället för 17 februari.   

Bakgrund 

Överförmyndarnämnden sammanträder fyra gånger per år med förslag om följande datum 
för år 2022: 
 
17 februari 
19 maj 
6 oktober 
8 december 
 
Samtliga sammanträden är i stadshuset på torsdagar och börjar kl. 14:00.  

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Helena Andersson, 2021-09-28   

 

Expedierats till: 
Enhetschef Ewa Sallova 
Administrativ chef Malin Eriksson 
Nämndsekreterare Helena Andersson 
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 22                                                   Dnr 2021/00002  

Information på sammanträdet 

  

Ingen information på dagens sammanträde.      
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 23                                                   Dnr 2021/00005  

Uppdrag till överförmyndarorganisationen 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar om följande uppdrag: 

- Att enhetschef börjar titta på möjlighet att utöka tjänsten som professionell 
ställföreträdare med anledning av att antalet komplexa ärenden ökar.   

 

Expedierats till: 
Enhetschef Ewa Sallova 
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 24                                                   Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

  

Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.      
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Överförmyndarnämnd 

Öfn § 25                                                   Dnr 2021/00004  

Handlingar att anmäla 

  

1. Kommunstyrelsens beslut om att öppna upp torghandel i Mariestads 
kommun samt att delegera beslut om covidanpassade åtgärder till 
sektorchefer alternativt verksamhetschefer. 
ÖFN 2021/20 
 

2. Kommunstyrelsens beslut om åtgärder för hantering av avvikelser i den 
interna kontrollen för Mariestads kommun 2020. 
ÖFN 2021/12 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut för Mariestads kommun med plan för 2023-
2024. 
ÖFN 2021/19 
 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut avseende nämndernas åtgärdslistor 
för en budget i balans efter tertial 1 för Mariestads kommun. 
ÖFN 2021/11      

 

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna. 

 


