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Överförmynda enheten

Datum 2023 - 01 - 1 1
Dnr ÖFN 2023/0006

Till Överförmyndarnämnden

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden för mandatperioden
2023 - 202 7

Sammanfattning
D elegationsordningen innehåller de beslut som delegeras samt vilken kategori av tjänstemän som är
behörig att fatta de olika grupperna av beslut. Överförmyndare ns tidigare gällande
d elegationsordning är fastställd 2019 - 01 - 02 d nr: KS 2018/0378 och har upphör t. En ny
delegationsordning för mandatperioden 2023 - 2027 behöver antas.

Beslutsförslag
Överförmyndarnämnden beslutar

Anta Överförmyndarnämnden s delegationsordning i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande,
daterat 2023 - 01 - 11 inklusive bilaga.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller
en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa
grupper av ärenden. Överförmyndare n i Österåker har histo riskt anställt jurister och handläggare
med stor kompetens på förmynderskapets område och anförtrott dessa med en långtgående
delegation. Denna ordning har tjänat verksamheten väl då den banat för snabb och effektiv
handläggning av inkomna ärenden. Enheten s höga servicegrad har varit uppskattad både av
huvudmän och ställföreträdare och är förklaringen till att Österåker inte har några större problem att
hitta gode män och förvaltare, vilket är vanligt förekommande i andra kommuner. För att förstärka
enhete ns kapacitet att granska årsredovisningar har en granskare/administratör anställts. Förre
Överförmyndare ns roll ändras så till vida att hon inträder som sakkunnig i förvaltningen. Med
anledning härav behöver rollen administratör (A) och sakkunnig (S) lägga s till delegationsordningen.
Administratören har delegation att granska redovisningshandlingar, arvodera samt fatta beslut i
samband med granskningen tillkommande frågor. Sakkunnig ges samma delegation som
handläggare.

Förvaltningens slutsatser
En ny delegationsordning behöver anta s med anledning av att Överförmyndare n övergår i en
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överförmyndarnämnd samt att person anställd som sakkunnig ska kunna fatta beslut på
handläggarnivå samt pe rson anställd som administratör/ granskare ska kunna granska
årsredo visningar och fatta beslut i arvodesfrågor i samband med granskningen

Bilaga
Överförmyndarnämnden s delegationsordning för mandatperioden 2023 - 2026

Peter Freme Daniel Jones
Avdelningschef Nämndsekreterare

___________
Expedieras

Akt


