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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 94–102 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Svante Mlakar 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-12 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-21 tas ned 2020-11-11  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Päronsalen Stadshuset Åmål kl. 09:00–10:30 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S) 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

  
Övriga deltagare Lisa Carlsson, tf enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Erina Grek, controller, §§ 94-96 

Jonas Wetterlundh, handläggare, §§ 94-97 
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ÖFN § 94 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 95 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2020-10-12 

 
 5 (11) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 96 Ekonomisk prognos september 2020 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen för januari – september 2020 till fullmäktige och ekonomi-

chefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – september 2020 uppgår 

till 71 tkr (tusen kronor). Årsprognosen pekar mot ett överskott på cirka 40 tkr. 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari – september 2020 uppgår till 

3 306 tkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse.  

                                                

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna som uppgår till 159 tkr kommer 

faktureras vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos september 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 97 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
 

  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2020-10-12 

 
 7 (11) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

ÖFN § 98 Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen av interkontrollplanen 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplanen beskriver bland annat de kontrollåtgärder som överförmyn-

darnämnden har beslutat om för år 2020. 

Nämnden har efter sin risk- och väsentlighetsanalys prioriterat fyra områden: 

- Granskning av redovisningar och underlag från ställföreträdare 

- Kontroll av ställföreträdare 

- Utbetalningar av arvoden till ställföreträdare 

- Ärendehantering (handläggningstider) 

För ett område noteras avvikelse; ärendehantering. En av förklaringarna är att 

antalet ärenden som är svårrekryterade ökar. 

Huvudmännen har allt oftare mycket svåra situationer och komplicerade behov 

som endera inte alls lämpar sig för ideell ställföreträdare, alternativt att ingen 

ideell ställföreträdare åtar sig uppdraget när förfrågan skickas ut. Allt fler huvud-

män har därmed behov av yrkesmässiga ställföreträdare. 

Kommentarer och åtgärder med anledning av avvikelsen framgår närmare av 

punkt 1.2.4 i uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning av internkontrollplan 2020 från tf enhetschef Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelser i samverkanskommuner 

Revisorer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2020-10-12 

 
 8 (11) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 99 Granskningsrapport GDPR 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att brister i överförmyndarenhetens registerför-

teckning över personuppgiftsbehandling ska åtgärdas, med stöd av bilaga 5.1 till 

granskningsrapporten.    

Kansli- och utredningsenheten ges i uppdrag att handlägga utbildningsbehovet i 

incidenthantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har det juridiska personuppgiftsansvaret för personupp-

giftsbehandling inom överförmyndarenheten. 

Ansvaret beskrivs närmare i (värdkommunen) Åmåls dataskyddspolicy för GDPR 

(KF 2018/214) och i nämndens egna antagna riktlinjer för GDPR. 

Under 2020 har kommunens dataskyddsombud genomfört en granskning. Resultat 

och rekommendationer framgår av granskningsrapporten med bilagor. 

Två områden har bedömts ha ”hög risk”. Det ena är att registerförteckningarna 

över personuppgiftsbehandlingar inte är kompletta. Brister samt rekommenderade 

åtgärder redovisas i bilaga 5.1. Det andra området med ”hög risk” handlar om att 

medarbetarnas kunskaper om personuppgiftsincidenter och incidenthantering har 

bedömts vara bristfälliga. Utbildning rekommenderas, för medarbetare i samtliga 

förvaltningar. 

Det självtest i registerutdrag som genomfördes hösten 2019 är granskat och bedöms 

godkänt, bilaga 5.4. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund 2020-09-29 

- Granskningsrapport GDPR 

- Bilaga 5.1 granskning registerförteckningar 

- Bilaga 5.4 självtest registerutdrag (för kännedom) 

Beslutet skickas till 

Tf enhetschef Lisa Carlsson 

__________  
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ÖFN § 100 Statistik september månad 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef Lisa Carlsson redovisar statistik för september månad. Antalet nya 

ansökningar om ställföreträdarskap låg normalt i antal. Antalet anmälningar om 

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

I september kom inga nya ensamkommande, antalet aktiva ärenden är därmed 

fortfarande sju totalt i samverkanskommunerna. 

Antal uttag från spärrade konton ligger fortsatt relativt högt men minskar i takt 

med att årets arvodesutbetalningar slutförs. 

Granskade förteckningar i nya ärenden och granskade sluträkningar låg i normal 

nivå. 

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

återstår endast en årsräkning där kompletteringar inväntas. 

Antal inkomna e-postmeddelanden till myndighetens brevlåda mäts och var cirka 

200 i september. Till den gemensamma brevlådan tillkommer den e-post som 

skickas direkt till handläggare. 

Antal ärenden under handläggning i ärendebalansen uppgick till 41, önskvärt är 

att komma ner till cirka 20 i ärendebalans. 

Beslutsunderlag 

- Statistik september 2020 från tf enhetschef Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 101 Sammanträdestider 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer förslaget till sammanträdestider 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

För 2021 föreslås följande nämndsammanträden, måndagar med början 09:00: 

18 januari 

15 februari 

15 mars 

12 april 

10 maj 

14 juni 

-                                                                                                    

23 augusti 

13 september 

11 oktober 

8 november 

6 december  

Beslutsunderlag 

- Förslag till sammanträdestider 2021 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

Kansli- och utredningsenheten 

__________  
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ÖFN § 102 Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef Lisa Carlsson informerar om följande: 

Kännedomskopia från fullmäktigebeslut i Bengtsfors angående driftsbudget för år 

2021. 

Kommande byte av handläggarsystem, studie av alternativa system. 

Grundkurs SKR digitalt, om granskning och arvodering, den 11 januari 2021. 

Eventuell anmälan via Lisa Carlsson. 

Överförmyndarträff FSÖ, i år digitalt, den 26 oktober. Anmälan via Lisa Carlsson. 

Eventuell förlängd tjänstledighet för en av handläggarna, och i så fall förlängning av 

befintligt vikariat. 

Rekryteringsprocessen ny enhetschef: 

Nämndens ledamöter har erbjudits intervjuer med två slutkandidater. Intervjuerna 

ska ske den 4 november. Platsen är Kommittérummet Stadshuset Åmål, kl. 11-12 och 

kl. 13-14. Olof Eriksson, Malin Andersson, Svante Mlakar, Christer Törnell och 

Göran Andreasson har möjlighet att medverka. 

__________ 


