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Justeringens plats och tid 2020-08-24 
  
  
Sekreterare  Paragrafer 74–82 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Malin Andersson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2020-08-20 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-08-24 Datum då anslaget tas ned 2020-09-14 
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Kommittérummet Stadshuset Åmål kl. 09:00–11:50 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Svante Mlakar (S) 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

  
Övriga deltagare Conny Johansson, enhetschef 

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör, §§ 74-76 

Erina Grek, controller, §§ 74-77 

Jonas Wetterlundh, handläggare, §§ 74-78 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 74 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Malin Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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ÖFN § 75 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med två ändringar: 

- Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare utgår. 

- Ny punkt om enhetschef för överförmyndarenheten tillförs. 

__________  
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ÖFN § 76 Information om rekrytering av 
enhetschef för överförmyndarenheten 

Sammanfattning av ärendet 

Conny Johansson, enhetschef vid överförmyndarenheten sedan 2014, informerar 

nämnden om att han har sagt upp sin anställning.  

Jan-Erik Samuelsson, biträdande kommundirektör i Åmåls kommun, informerar 

om processen för rekrytering av enhetschef. Lisa Carlsson, handläggare vid över-

förmyndarenheten, tillförordnas som enhetschef till och med 31 december 2020. 

Conny Johanssons sista medverkan vid nämnd blir den 14 september. 

__________  
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ÖFN § 77 Ekonomisk prognos juli månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för 

närvarande och skickar prognosen januari – juli 2020 till fullmäktige och 

ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Erina Grek, nyanställd controller i Åmåls kommun, hälsas välkommen och 

presenterar sig. Erina presenterar också tankar om format framöver för den 

ekonomiska prognosen. 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – juli 2020 uppgår 

till 57 tkr (tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 82 tkr. Årsprog-

nosen visar ingen avvikelse. 

Överförmyndarenhetens redovisade kostnader för januari – juli 2020 uppgår 

till 2 698 tkr. Intäkterna för perioden uppgår till 2 537 tkr. Differensen mellan 

intäkter och kostnader beror på förändring av semesterlöneskuld. Årsprognosen 

visar ingen avvikelse.                                                 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 878 

tkr varav Bengtsfors 113 tkr, Dals-Ed 29 tkr, Säffle 446 tkr, Åmål 68 tkr samt för 

Årjäng 222 tkr. Upparbetade kostnader faktureras i september. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos juli 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 78 Ansökan om uttag från spärrat konto 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
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ÖFN § 79 Yttrande till kommunrevisionen 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer sitt yttrande till kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har mottagit revisionsrapport daterad 2020-06-02 

undertecknad av ordföranden för kommunrevisionen i Åmåls kommun.  

Nämnden uppmanas att lämna sina kommentarer till revisorernas iakttagelser 

senast den 30 augusti. Till revisionsrapporten är KPMG:s granskningsrapport 

bifogad. 

Nämnden bemöter i sitt yttrande de iakttagelser som finns upptagna i revisions-

rapporten. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse med bilagor från enhetschef Conny Johansson, 2020-08-17 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen i Åmåls kommun 

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 80 Enkätsvar ställföreträdarutredningen 
(Direktiv 2019:44) 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden besvarar enkäten. 

Sammanfattning av ärendet 

Från regeringens särskilda utredare av reglerna för gode män och förvaltare 

(Direktiv 2019:44) har en enkät kommit till överförmyndarnämnden. Enkäten 

avser att ge utredaren mer kunskap om överförmyndarnas verksamheter i nuläget. 

Beslutsunderlag 

- Enkät från regeringens särskilda utredare, ställd till överförmyndarnämnden 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten, för vidare befordran till utredaren 

__________  
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ÖFN § 81 Statistik juli månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik till och med juli. Antalet nya 

ansökningar om ställföreträdarskap minskade något. Antalet anmälningar om 

behov av ställföreträdare (från socialtjänst m.fl) ligger i nivå med maj månad. 

I juli månad kom ytterligare en ensamkommande, totalt finns sju ärenden i 

samverkanskommunerna. 

Antalet uttag från spärrade konton ligger förhållandevis högt men förklaras 

av arvodesutbetalningar denna tid på året.  

Årsräkningar ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast 1 mars. I nuläget 

återstår 2 procent, som är granskade men inte godkända då kompletteringar har 

begärts. 

Antalet e-postmeddelanden till myndighetens brevlåda mäts och minskade 

något under sommarmånaderna. Tillkommer gör den e-post som skickas direkt 

till respektive handläggare. 

Antal ärenden under handläggning har minskat. Tingsrätten har inför sommar-

perioden fattat beslut i ett stort antal väntande ärenden. Önskvärt är att komma 

ner till cirka 20 i ärendebalans. Vid juli månads utgång var antalet 36 ärenden. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik juli 2020 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 82 Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Conny Johansson informerar om ett företag med god kompetens 

att åta sig framtida uppdrag där yrkesmässiga ställföreträdare behöver utses. 

Ett möte för presentation planeras. Information om mötesdatum mejlas till 

nämnden. 

__________ 


