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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 83–93 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Malin Andersson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-09-25 tas ned 2020-10-16  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset Åmål kl. 09:00-12:40 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Stig Andersson (KD), vice ordförande 

Malin Andersson (S) 
 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

  
Övriga deltagare Conny Johansson, avgående enhetschef 

Lisa Carlsson, tf enhetschef 

Erina Grek, controller, §§ 83-85 

Jonas Wetterlundh, handläggare, §§ 91-93 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 83 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 84 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 85 Ekonomisk prognos augusti månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för när-

varande och skickar prognosen för januari – augusti 2020 till fullmäktige och 

ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – augusti 2020 uppgår 

till 62 tkr (tusen kronor) Årsprognosen pekar mot ett överskott på cirka 40 tkr. 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari – augusti 2020 uppgår 

till 2 934 tkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse.                                                 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna fakturerades i september 

månad. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos augusti 2020 från controller Erina Grek 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2020-09-14 

 
 6 (12) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 86 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
 

 

 

ÖFN § 87 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
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ÖFN § 88 Verksamhetsberättelse Tertial 2 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden lägger verksamhetsberättelsen för tertial 2 2020 till 

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen innehåller en beskrivning av uppdraget, redovisning av 

viktiga händelser, mål- och resultatuppföljning samt nyckeltal. Måluppfyllelsen 

för de inriktningsmål som styr verksamheten beskrivs och kommenteras. 

Beslutsunderlag 

-Verksamhetsberättelse Tertial 2 2020 

Beslutet skickas till 

Samverkanskommunerna 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 89 Verksamhetsplan 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2021 för Sydvästra 

Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 

För överförmyndarnämndens val av inriktningsmål tillämpas värdkommunens, 

Åmåls kommuns, strategiska mål som utgångspunkt i den utsträckning de är 

tillämpliga för överförmyndarnämndens verksamhet. Mål och uppdrag ska 

komma alla samverkanskommuner till del i nämndens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till verksamhetsplan 2021 från enhetschef Conny Johansson 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelser i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 90 Årlig grundläggande granskning – 
verksamhetsåret 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ordföranden tackar de närvarande för dialogen. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en del av den årliga grundläggande granskningen besöker samverkanskom-

munernas förtroendevalda revisorer nämnden för en dialog om verksamheten. 

Revisorer från samtliga samverkanskommuner ges möjlighet att delta. 

Enhetschef Conny Johansson redogör för verksamheten, dess förutsättningar och 

utmaningar. Dialog förs och revisorernas frågeformulär besvaras.  

__________ 

Utöver nämnd och revisorer deltar även sakkunnigt biträde Annelie Svensson 

KPMG, avgående enhetschef Conny Johansson samt tf enhetschef Lisa Carlsson  
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ÖFN § 91 Enkätsvar ställföreträdare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar för redovisningen och noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare Jonas Wetterlundh presenterar resultatet av en enkätundersökning som 

genomförts av överförmyndarenheten. Enkäten skickades via e-post till 286 ställ-

företrädare. Svarsfrekvensen uppgår till 63 procent (181 svar). 

Frågorna i enkäten handlar om uppdraget som ställföreträdare, om möjligheter till 

utbildning, kvalitet i genomförda utbildningar, framtida önskemål om utbildning, 

kontakter med överförmyndarenheten, svarstider, nöjdhet med de svar man fått på 

ställda frågor. 

Omdömena är övervägande positiva.  

Beslutsunderlag 

- Rapport enkätsvar från handläggare Jonas Wetterlundh 

__________  
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ÖFN § 92 Statistik augusti månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef Lisa Carlsson redovisar statistik för augusti månad. Antalet nya an-

sökningar om ställföreträdarskap uppgick till nio stycken. Antalet anmälningar om 

behov av ställföreträdare (från socialtjänst m.fl) var två stycken. 

I augusti kom inga nya ensamkommande, totalt finns sju aktiva ärenden i samver-

kanskommunerna. 

Antalet uttag från spärrade konton ligger fortsatt något högt men minskar i takt 

med att årets arvodesutbetalningar genomförs. 

Granskade förteckningar i nya ärenden uppgick till 15 stycken och granskade slut-

räkningar var 13 stycken. 

Årsräkningar ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast den 1 mars. I nuläget 

återstår några enstaka där begärda kompletteringar ska granskas. 

Antalet e-postmeddelanden till myndigheten brevlåda mäts och 170 stycken inkom i 

augusti. Till den gemensamma brevlådan tillkommer den e-post som skickas direkt 

till respektive handläggare. 

Antal ärenden under handläggning i ärendebalansen har ökat något, från 36 i juli 

månad till 42 i augusti. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik augusti 2020 från tf enhetschef Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 93 Övriga frågor - sekretess 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 


