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Plats och tid: Rum Blå, stadshuset Ängelholm, 2022-05-11, kl. 09:30 – 10:30 
 
Beslutande: Karl-Erik Asp (M) 

Carin Roos (MP) 
Egon Yngvesson (S) ej § 41 pga jäv 
BrittMarie Hansson (S) ersätter Egon Yngvesson (S) § 41 
 

Ersättare: BrittMarie Hansson (S) §§ 36-40, 42-46 

Övriga närvarande: Maria Holm, kommunarkivarie §§ 36-40 
Filip Tingecz, ekonom § 39 
Graziella Harrysson, överförmyndarhandläggare 
Malin Lundberg, kanslichef 
Kerstin Björkäng Wirehed, nämndsekreterare 
 

Paragrafer: 36-46 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Karl-Erik Asp, Ordförande 
 
Carin Roos, Justeringsperson 
 
Kerstin Björkäng Wirehed, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-05-13 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-07 
 
Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 36 

Justerare 

Carin Roos (MP) väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 37  

Ärendelista 

Ärendelistan läggs med godkännande till handlingarna. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 38  

Presentation av ny handläggare 

Graziella Harrysson, ny handläggare inom överförmyndarverksamheten presenter 
sig. Hon är utbildad jurist och har tidigare arbetat på Försäkringskassan och 
Tingsrätten. 
 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 39 Dnr. ÖFN 2022/2 

Ekonomisk uppföljning för april 2022 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska nämnden lämna en ekonomisk avvikelse-
rapport för februari, juni och oktober varje år. Ekonomisk uppföljning ska ske efter 
april månad och delårsrapport ska ske efter augusti månad. 
 
Den ekonomiska uppföljningen för april visar ett överskott på 109 tkr vilket till 
största del beror på intäkter från Migrationsverket. Dock förväntas att budgeten ska 
vara i balans vid årsskiftet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterad den 2 maj 2022 
• Resultatrapport 2 maj 2022 

Föredragande tjänstepersoner 
Ekonom Filip Tingecz och kanslichef Malin Lundberg 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 

att godkänna den ekonomiska uppföljningen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Ekonom FT 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 40 Dnr. ÖFN 2022/15 

Dokumenthanteringsplan 

Ärendebeskrivning 
Dokumenthanteringsplanen fungerar som en mer detaljerad beskrivning av  
myndighetens allmänna handlingar, information och strukturen för detta.  Utan en 
dokumenthanteringsplan kan inte myndigheten fullt ut fullgöra det som arkivlagen 
och offentlighets- och sekretesslagen föreskriver. Då överförmyndarnämndens 
befintliga dokumenthanteringsplan antogs för många år sedan och dessutom anses 
vara svårtolkad och besvärlig att tillämpa finns behov av en översyn.    

Planen ska fungera som ett hjälpmedel och verktyg för verksamheterna genom att 
ge överblick och kontroll över de allmänna handlingarna. Så även för de ur 
allmänheten som är intresserade av att ta del av allmänna handlingar. Den 
specificerar i detalj vilka handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska 
organiseras och registreras. Därtill specificerar den vilka bestämmelser om sekretess 
som tillämpas, samt innehåller formella beslut om bevarande och gallring. Det 
senare är speciellt viktigt då man enligt lag inte får gallra utan ett formellt beslut av 
myndigheten. Eventuella tidsfrister för gallring respektive leverans till 
kommunarkivet anges också. 

Dokumenthanteringsplanen har tagits fram i samarbete mellan berörda 
tjänstepersoner och kommunarkivarien. Hänsyn har tagits till tidigare 
dokumenthanteringsplaner samt de råd som tagits fram av Riksarkivet och SKR 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från kommunarkivarien daterat den 28 april 2022 
• Förslag till ny dokumenthanteringsplan för Överförmyndarnämnden 

Föredragande tjänsteperson 
Kommunarkivarie Maria Holm och kanslichef Malin Lundberg 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 

att anta föreslagen dokumenthanteringsplan, samt 
att mindre redaktionella ändringar får göras av kommunarkivarien. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunarkivarien 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 41-43 Dnr. ÖFN 2022/4 

Enskilda ärenden 

 
____ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 44 Dnr. ÖFN 2022/5 

Information 2022 

Kanslichef Malin Lundberg informerar om 

• Antal färdiggranskade årsräkningar 
• Andel färdiggranskade årsräkningar 
• Antal påbörjade, ej slutförda, årsräkningar 
• Antal granskade sluträkningar 
• Antal ärenden där vi söker ställföreträdare 
• Uppdatering ensamkommande 
• Påminnelse om årsräkningar utskickade 
• Läge i rekrytering ny nämndsekreterare 
• Läget kommunikationsinsats 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 45 Dnr. ÖFN 2022/7 

Anmälningsärenden 2022 

• Ekonomisk rapport februari 2022 med bilaga.  
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att ha tagit del av informationen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-05-11 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

ÖFN § 46 Dnr. ÖFN 2022/6 

Delegationsbeslut 2022 

Ärendebeskrivning 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till den styrelse/nämnd som 
delegerat beslutanderätten. Om inget annat har beslutats, ska anmälan ske vid 
styrelsens/nämndens nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2022 
• Dagbok april 2022 
• Uttag transaktioner april 2022 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut för april 2022. 
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