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Justering Direktjustering  

Paragrafer 25–34 

Sekreterare 
Marit Råbock 

Ordförande 
Knut Richardsson 

Justerande 
Helene Kindberg 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget sätts upp 2022-11-18 

Anslaget tas ned 2022-12-10 

Förvaringsplats Kommunkansliet 
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§ 25 Justering av protokoll, upprop samt 
fastställande av dagordning 

 
Överförmyndarnämnden utser en ledamot som tillsammans med 
ordförande ska justera protokollet. 

Justeraren utses även till rösträknare 

1. Justering av protokoll 

Till justerande utses Helene Kindberg. 

2. Upprop 

Överförmyndarnämnden genomför upprop. Tjänstgöring framgår av 
närvarolista i protokollet. 

3. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs enligt förslag.   
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§ 26 Informationer 

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Samuelsson, stabschef i Bräcke kommun, informerar om 
driftsuppföljningen till och med oktober 2022 för Bräcke och Berg. Vidare 
berättar hon om överförmyndarnämndens del av kommunplanen för 2023-
2025, samt nämndens budget för 2023. Hon berättar även om nuläget inför 
den nya gemensamma överförmyndarnämnden inför 2023, där även 
Härjedalen kommer att ingå tillsammans med Berg och Bräcke.  

Kort nämns även internkontrollplanen. Handläggarna menar att det är bra 
processer som kontrolleras, de visar på arbetet som handläggarna gör och 
kontrollerna fyller sin funktion att säkerställa verksamheten.     
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§ 27 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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§ 28 Föregående protokoll 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden tar del av protokollen från 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare berättar kort om föregående protokoll, från den 27 september 
2022.   
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§ 29 Sammanträdesplan 2023 
överförmyndarnämnden 

Diarienummer ÖFN 2022/16 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämndens sammanträdesplan för 2023 godkänns enligt 
nedan. Samtliga datum är planerat till torsdagar.   

Datum  Viktiga ärenden för sammanträdet 

19 januari  Antagande av styrdokument för nämnden  

16 mars  Uppföljning internkontroll 2022 

  Årsredovisning 2022 

  Planeringsförutsättningar 2023 

11 maj  Ekonomisk prognos per den 30 april 2023 

Budgetramar 2024–2026 

24 augusti  - 

28 september Delårsbokslut per den 31 augusti med 
bokslutsprognos 2023 

Uppföljning av den interna kontrollen per 31 
augusti 2023 

16 november Kommunplan 2024–2026 med årsbudget 2024 

  Beslutsattestanter och ersättare 

  Internbudget 2024 

  Sammanträdesplan 2024 

  Internkontrollplan 2024 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på sammanträdesplan för 2023 för överförmyndarnämnden i 
Bräcke, Berg och Härjedalen har utarbetats. Det är 6 sammanträdesdatum 
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planerade, samtliga är på torsdagar, ordinarie tid för sammanträdena är kl. 
09.00- 12.00 i Bräcke. Alternativa tider samt platser kan ske enligt 
nämndens beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-10 

Beslutet skickas till 
Bergs kommun 
Härjedalens kommun 
Ledamöter i överförmyndarnämnden 
Kansli Bräcke kommun  
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§ 30 Kommunplan 2023–2025 med årsbudget för 
2023 ÖFN 

Diarienummer ÖFN 2022/19 

Överförmyndarnämndens beslut 
Förslag till kommunplan 2023–2025 samt årsbudget 2023 för gemensam 
nämnd för överförmyndarfrågor i Bräcke, Berg och Härjedalen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till kommunplan för 2023–2025 med årsbudget för 2023 har 
utarbetats. I den kommunplan som tagits fram för Bräcke kommun ingår 
gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Bräcke, Berg och Härjedalen. 

Inför 2023 har det tagits inriktningsbeslut om att Härjedalens kommun ska 
ansluta till den gemensamma överförmyndarnämnden. Ärende med beslut 
om att Härjedalens kommun ska ansluta och om reglemente och 
samverkansavtal kommer upp i respektive kommuns fullmäktige i slutet av 
2022.  

Budget samt kommunplan för överförmyndarnämnden är planerad utifrån 
att nämnden kommer bestå av tre kommuner från och med 1 januari 
2023.   

I den budget som redovisas för den gemensamma nämnden ingår de 
kostnader som ska delas med Bergs kommun och Härjedalens kommun, 
samt de kostnader som är Bräcke kommuns kostnader för gode män, 
förvaltare och förmyndare. I budgeten ingår även kostnaderna för ledamot 
och ersättare som väljs från Bräcke kommun till den gemensamma 
nämnden. I budgeten finns även den intäkt som Bräcke kommun får från 
Bergs kommun och Härjedalens kommun för den del som de ska betala för 
de gemensamma kostnaderna som ska fördelas. Bergs kommun och 
Härjedalens kommun budgeterar för det de ska betala till Bräcke kommun 
för de kostnader som ska fördelas samt för sina respektive kostnader för 
arvode till gode män, förvaltare och förmyndare samt för sina kostnader för 
den ledamot och ersättare som kommer från deras 
kommun.  Nettokostnaden som budgeteras för 2023 i Bräcke kommun, för 
gemensam nämnd för överförmyndarfrågor, omfattar 1 052 tkr. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-07 
Förslag till kommunplan 2023–2025 med årsbudget 2023 för gemensam 
överförmyndarnämnd 

Beslutet skickas till 
Stabschef, Bräcke kommun 
Bergs kommun 
Härjedalens kommun  
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§ 31 Beslutsattestanter och ersättare 2023 
Diarienummer ÖFN 2022/20 

Överförmyndarnämndens beslut 
1. Förslag till attestförteckning 2023, daterad 2022-11-01, antas.  

2. Attesträtten gäller intill dess att nytt beslut fattas. 

Sammanfattning av ärendet 
Staben har utarbetat ett förslag avseende överförmyndarnämndens 
beslutsattestanter och ersättare. 

Enligt tillämpningsanvisningar till attestreglemente, antagna av 
kommunstyrelsen § 32/2019, ska det tas beslut om attesträtt för 
kommunstyrelsen och nämnderna inför varje budgetår. Beslutet ska 
innefatta lägst ansvarskod med tillhörande tjänstebefattning för 
beslutsattestanten och dess ersättare.  

Enligt samma reglemente har avdelningschef rätt att under löpande år utse 
namngivna beslutsattestanter under begränsad tid, exempelvis under 
kortare vikariat eller nya konton.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-31 
Förslag till attestförteckning ÖFN 2023, 2022-11-01 

Beslutet skickas till 
Politisk organisation  
Avdelningschef  
Kontoansvariga  
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§ 32 Internkontrollplan 2023 
Diarienummer ÖFN 2022/17 

Överförmyndarnämndens beslut 
Förslag till internkontrollplan 2023 för överförmyndarnämnden antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Bräcke kommun antog 2017 riktlinjer för intern 
kontroll (Kf § 77/2017). Syftet är att nämnderna upprätthåller en 
tillfredställande intern kontroll, vilket därmed utgör en del i styrningen av 
verksamheten. I riktlinjerna framgår det att nämnderna årligen ska anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sina 
verksamhetsområden. 

Uppföljningen av den interna kontrollen ska ske minst två gånger per år. 
Rapporteringen ska ske skriftligt till kommunstyrelsen, bygg- och 
miljönämnden respektive överförmyndarnämnden. 

Nämnderna och kommunstyrelsen ska två gånger per år, i samband med 
delårsbokslut och årsbokslut, rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen. Nämndernas redovisning ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

Staben och överförmyndarverksamheten har tagit fram förslag på 
internkontrollplan för överförmyndarnämnden för 2023.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-01 
Förslag till internkontrollplan 2023, 2022-11-01 

Beslutet skickas till 
Bergs kommun, internkontrollplanen bifogas 
Härjedalens kommun, internkontrollplanen bifogas 
Revisorerna, internkontrollplanen bifogas 
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§ 33 Gemensam överförmyndarnämnd Bräcke 
kommun, Bergs kommun och Härjedalens 
kommun 

Diarienummer ÖFN 2022/22 

Överförmyndarnämndens beslut 
1. Överförmyndarnämnden ställer sig bakom att Härjedalens kommun 

ansluter till den gemensamma överförmyndarnämnden. Från och 
med den 1 januari 2023 ingår Bräcke kommun, Bergs kommun och 
Härjedalens kommun i nämnden. 

2. Överförmyndarnämnden ställer sig bakom att förslag till avtal om 
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Bräcke kommun, 
Bergs kommun och Härjedalens kommun, daterat 2022-11-03 
godkänns. 

3. Överförmyndarnämnden ställer sig bakom att förslag till reglemente 
för överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och Härjedalen, daterat 
2022-11-03 antas. Det börjar gälla den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Bräcke kommun och Bergs kommun har haft gemensam 
överförmyndarnämnd sedan den 1 januari 2015. Inför den mandatperiod 
som börjar 2023 har diskussioner förts med Härjedalens kommun om att 
ansluta till den gemensamma överförmyndarnämnden. Alla tre 
kommunerna har i juni 2022 tagit beslut om inriktningen att Härjedalens 
kommun ska ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden från och 
med den 1 januari 2023. Samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma överförmyndarnämnden har setts över, bland annat har 
förändringar gjorts för att anpassa till att Härjedalens kommun går med i 
den gemensamma nämnden.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-10 
Kommunstyrelsens protokoll Härjedalens kommun 2022-06-08 § 144 
Kommunfullmäktiges protokoll Bräcke kommun 2022-06-15 § 44 
Kommunstyrelsens protokoll Bergs kommun 2022-06-21 § 111 
Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och 
Härjedalens kommuner 2022-11-03 
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Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för 
Bräcke kommun, Bergs kommun och Härjedalens kommun, 2022-11-03 

Beslutet skickas till 
Bergs kommun 
Härjedalens kommun 
Staben, Bräcke kommun 
Överförmyndarkansliet, Bräcke kommun  
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§ 34 Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga övriga frågor under sammanträdet.  
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