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Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Svante Mlakar 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-08 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-10 tas ned 2020-07-01  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 
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Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Svante Mlakar (S) 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 
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Stina Jonason, controller, §§ 63-65 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 63 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 64 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 65 Ekonomisk prognos maj månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen för januari – maj 2020 till fullmäktige och ekonomichefer i 

samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – maj 2020 uppgår till 43 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 58 tkr. Prognosen visar ett +/- 0 

resultat vid årets slut.  

Överförmyndarenhetens redovisade kostnader januari – maj 2020 uppgår till 1 904 tkr 

att jämföras med periodens budget på 1 812 tkr, Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid 

årets slut.  

Överförmyndarenhetens (administrationens) redovisade nettokostnader januari - maj 

2020 uppgår till 421 tkr.  Prognosen visar +/- resultat vid årets slut. 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 329 tkr: 

Bengtsfors 35 tkr, Dals-Ed 29 tkr, Säffle 161 tkr, Åmål 32 samt Årjäng 72 tkr. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos maj 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 66 Anlitande av yrkesmässig ställföre-
trädare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
 

 

ÖFN § 67 Entledigande av god man samt 
förordnande av ny god man (slutligt beslut) 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 

 
 

ÖFN § 68 Begäran om byte av ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
 

 

ÖFN § 69 Vitesföreläggande enligt 16 kap 13 § 
föräldrabalken 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
 

 

ÖFN § 70 Vitesföreläggande enligt 16 kap 13 § 
föräldrabalken 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
 

 

ÖFN § 71 Vitesföreläggande enligt 16 kap 13 § 
föräldrabalken 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
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ÖFN § 72 Statistik maj månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för maj månad. Antalet nya ansökningar 

om ställföreträdarskap ökade liksom antalet anmälningar om behov av ställföreträdare 

(från socialtjänst m.fl).  

I maj månad kom ytterligare två nya ensamkommande, hittills i år sex nya ärenden. 

Antalet uttag från spärrade konton ökar med anledning av arvodesutbetalning denna tid 

på året.  

Årsräkningar ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast den 1 mars. Hittills har 

cirka 94 procent granskats. Granskningen kommer att vara genomförd vid midsommar. 

I omkring 30 fall har kompletteringar begärts. 

Antalet e-postmeddelanden till myndigheten brevlåda mäts och minskade något i maj 

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

Antal ärenden under handläggning i ärendebalansen ligger högt och en ökande tendens 

kan ses. Önskvärt är att komma ner till cirka 20 i ärendebalans. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik maj månad från enhetschef Conny Johansson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 73 Information/meddelanden offentligt 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Conny Johansson meddelar att kontoret bemannas av minst två tjänstemän 

under semesterperioden. För eventuella brådskande ärenden som behöver beslutas av 

nämnd kommer kontaktuppgifter sommartid att efterfrågas. 

KPMG:s revisionsrapport samt följebrev från värdkommunens kommunrevisorer har 

skickats ut till nämnden. Olof Eriksson (S) meddelar att Annelie Svensson, KPMG, 

samt revisionens ordförande Lennart Hansson medverkar vid nämndens sammanträde 

den 24 augusti.  

Beslutsunderlag 

- Slutrapport KPMG/följebrev kommunrevisionen Åmål 

__________ 


