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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 50–59 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Svante Mlakar 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2020-05-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-05-19 tas ned 2020-06-09  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset Åmål kl. 09:00 – 10:40 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Svante Mlakar (S) 

  
Övriga deltagare Conny Johansson, enhetschef 

Stina Jonason, controller, §§ 50-51, 56 

Jonas Wetterlundh, handläggare, §§ 50-54, 56 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 50 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Svante Mlakar (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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ÖFN § 51 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Punkt 4 på ärendelistan utgår då nya omständigheter har tillkommit i ärendet. 

Ärendelistan fastställs därmed. 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2020-05-11 

 
 5 (12) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 52 Förslag till budget 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner förslaget till budget för 2021 uppgående till 

140 tkr (tusen kronor) avseende överförmyndarnämnden samt 4 444 tkr avseende 

överförmyndarenheten. Förslaget skickas till fullmäktige i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt samverkansavtalet ska indexuppräkning ske och belasta kommunerna enligt 

avtalets fördelningsnyckel. Budgeten ökar därmed med 96 tkr (tusen kronor) för 

2021 jämfört med 2020. Ökningen avser pris- och löneökningar. 

Överförmyndarenhetens (administrationens) budgeterade kostnader för 2021 uppgår 

till 4 444 tkr. Överförmyndarnämndens budgeterade kostnader för 2021 uppgår till 

140 tkr. 

Överförmyndarenhetens kostnader består i första hand av personalkostnader och i 

andra hand av övriga löpande administrativa kostnader. Kostnaderna ska täckas av 

den budget som samverkande kommuners fullmäktige tilldelar verksamheten. 

Antalet ärenden kan förväntas öka under 2021. En utmaning blir att tillgodose 

kvalitetsnivån i verksamheten oaktat antalet ärenden. Arvodeskostnaderna till 

ställföreträdarna bedöms öka under 2021. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till driftbudget 2021 från enhetschef Conny Johansson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 53 Dataskyddsombud - beslut om byte 

Överförmyndarnämndens beslut 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd beslutar att utse 

Martha Al-Jebari, jurist vid Certezza AB till dataskyddsombud för nämnden från 

och med den 1 juni 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska alla offentliga verksamheter 

utse ett dataskyddsombud. Funktionen kan utses internt eller externt. Vid införan-

det av GDPR 2018 valdes i Åmåls kommun att upphandla funktionen och ett avtal 

tecknades med Certezza AB, Stockholm. 

Hittills har Certezza AB tillhandahållit juristen Ebba Ljungdahl för uppgiften men 

man behöver nu byta till en annan medarbetare: Martha Al-Jebari, från och med 

den 1 juni 2020. 

Dataskyddsombudet har visst tillsynsansvar och registreras hos Datainspektionen. 

Detta innebär att nämnden i egenskap av personuppgiftsansvarigt organ behöver 

fatta beslut om att byta dataskyddsombud. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund 

Beslutet skickas till 

Värdkommunen Åmål för anmälan till Datainspektionen. 

__________  
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ÖFN § 54 Presentation av enkät 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar föredraganden för presentationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare Jonas Wetterlundh presenterar en testversion av enkät riktad till 

ställföreträdare. 

Testversionen kommer att mejlas till var och en i nämnden för synpunkter. 

Nämndens ledamöter kan med fördel rådfråga även andra om synpunkter på 

frågorna, eventuella oklarheter eller risk för missförstånd. 

Beslutsunderlag 

- Presentation förslag till enkät 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2020-05-11 

 
 8 (12) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 55 Besked från Länsstyrelsen om 
inställd revision 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar beskedet. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Västra Götalands Län har meddelat att den årliga revisionen ställs 

in år 2020. 

I den rådande situationen med pandemi har riskbedömning gjorts. Länsstyrelsen 

bedömer att årets revision kan ställas in då handläggningen vid överförmyndar-

enheten har varit utan anmärkning vid de senaste årens revisioner. 

Beslutsunderlag 

- Besked från Länsstyrelsen om årlig revision 

__________  
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ÖFN § 56 Ekonomisk prognos april månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för 

närvarande och skickar prognosen för januari – april 2020 till fullmäktige och 

ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – april 2020 uppgår till 

38 tkr (tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 47 tkr. Prognosen 

visar ett +/- 0 resultat vid årets slut.  

Överförmyndarenhetens redovisade kostnader januari – april 2020 uppgår till 

1 504 tkr att jämföras med periodens budget på 1 449 tkr. Prognosen visar ett 

+/- 0 resultat vid årets slut.  

Överförmyndarenhetens redovisade nettokostnader januari – april 2020 upp-

går till 1 761 tkr. Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut. 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 

1 706 tkr: Bengtsfors 281 tkr, Dals-Ed 293 tkr, Säffle 722 tkr, Åmål 30 samt 

Årjäng 380 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos april 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarnämnden 

__________  
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ÖFN § 57 Statistik april månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för april månad. Antalet nya 

ansökningar om ställföreträdarskap var i april i normal nivå och likaså antalet 

anmälningar om behov av ställföreträdare (från socialtjänst m.fl).  

I april månad kom två nya ensamkommande, till Årjängs kommun. 

Antalet uttag från spärrade konton ökade i april. Skälet är att arvodesutbetalningar 

sker denna tid på året.  

Årsräkningar ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast den 1 mars. Hittills 

har 450 av cirka 550 granskats. Granskningen beräknas vara genomförd i juni. 

Antalet e-postmeddelanden till myndighetens brevlåda mäts och fortsätter att öka. 

Till dessa tillkommer e-post som skickas direkt till respektive handläggare. 

Antal ärenden under handläggning i ärendebalansen ligger fortsatt något högt med 

cirka 58 ärenden. Önskvärt är att komma ner till cirka 20 i ärendebalans. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik april 2020 från enhetschef Conny Johansson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 58 Information/meddelanden sekretess 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 

__________  
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ÖFN § 59 Information/meddelanden offentligt 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden finner att sakfel förekommer i slutversionen av KPMG:s 

granskningsrapport. Nämnden avser att bjuda in ordföranden för värdkommunen 

Åmåls kommunrevision till ett kommande nämndsammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Conny Johansson delger överförmyndarnämnden slutversionen av 

KPMG:s granskningsrapport som nu kommit överförmyndarenheten tillhanda. 

__________ 


