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Åsa Mikaelsson, överförmyndarhandläggare 
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Justering Direktjustering 

Paragrafer 1–7 

Sekreterare 

Marit Råbock 

Ordförande 

Knut Richardsson 

Justerande 

Dan Martinsson 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2023-01-20 

Anslaget tas ned 2023-02-11 

Förvaringsplats Kommunkansliet Bräcke kommun 
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§ 1 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

Överförmyndarnämndens beslut 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Dan Martinsson. 

2. Upprop 

Överförmyndarnämnden genomför upprop. Tjänstgöring framgår av 

närvarolista i protokollet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden utser en ledamot som tillsammans med 

ordförande ska justera protokollet. 
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§ 2 Informationer 

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Samuelsson, stabschef Bräcke kommun, informerar om 

nämndens ekonomi och hur kostnader fördelas mellan kommunerna.  

   



 

Beslutande organ 

Överförmyndarnämnden 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Mötesdatum 

2023-01-19 

Sida 

7 (11) 

 

Justerande   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 3 Påminnelse om jäv/intressekonflikt 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen kap 6 §§ 28–32 får en förtroendevald som är jävig i 

ett ärende hos en nämnd inte delta eller närvara vid handläggningen av det 

ärendet. 

Med jäv menas att man påverkas av beslutet enligt något av följande: 

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, 

sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående 

eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller 

skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som 

saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller 

skada av ärendets utgång, 

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller 

hon själv är knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt 

någon i saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att 

rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. 

Den som känner till något som kan antas göra att man är jävig ska 

självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av 

jävsfrågan bara om nämnden annars inte är beslutsför och någon ersättare 

inte kan tillkallas utan förseningar. Jäv kan anmälas i anslutning till denna 

informationspunkt eller i under mötets gång.  
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§ 4 Föregående protokoll 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tar del av protokollet från 2022-11-17. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreterare går igenom protokoll från sammanträdet den 17 november 

2022.  
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§ 5 Ändring av Dokumenthanteringsplan för 
överförmyndarnämnden 

Diarienummer ÖFN 2023/1 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ändringar av dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden i Bräcke, 

Berg och Härjedalen, daterat 2023-01-09, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bräcke kommuns arkivreglemente, antaget av kommunfullmäktige i 

november 2013, § 89, ska varje myndighet, i samråd med kommunarkivet, 

upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens 

handlingar, oavsett medium, hur dessa hanteras samt gallringsfrister. En 

dokumenthanteringsplan är nödvändig för att åstadkomma en effektiv 

dokumentstyrning samtidigt som den ökar möjligheterna till insyn i 

kommunens verksamhet. 

Förslag till ändringar i planen är att handlingar ska sparas i tre år, inte fyra 

som det stod i tidigare plan, vilket är lagstyrt. En del andra mindre 

ändringar är gjorda, och uppdaterade i och med att nämnden nu innefattar 

tre kommuner.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-10 

Förslag till ändring av dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden 

i Bräcke, Berg och Härjedalen, 2023-01-09 

Beslutet skickas till 

Staben, Bräcke kommun 

Överförmyndarkansliet 

Bergs kommun 

Härjedalens kommun   
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§ 6 Förslag till ändring av Delegationsordning 
för gemensam överförmyndarnämnd i 
Bräcke, Berg och Härjedalen 

Diarienummer ÖFN 2022/1 

Överförmyndarnämndens beslut 

Förslag till ändringar i överförmyndarnämndens delegationsordning daterad 

2023-01-19 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens delegationsordning är i behov av att uppdateras. 

I samband med ändringarna i delegationsordningen har även namnet 

ändrats, där bland annat Härjedalens kommun är tillagt enligt nämndens 

utformning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-12 

Förslag till ändring av Delegationsordning för gemensam 

överförmyndarnämnd i Bräcke, Berg och Härjedalen, 2023-01-19 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarhandläggare  

Bergs kommun, inkl. delegationsordning 

Härjedalens kommun, inkl. delegationsordning   
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§ 7 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga övriga frågor under sammanträdet.  


