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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 103–109 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Malin Andersson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2020-11-09 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-11-26  tas ned 2020-12-17  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid KF-salen Stadshuset Åmål, samt via Teams kl. 09:00–10:30 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Ersättare Christer Törnell (KD), Teams, ej § 109 

  
Övriga deltagare Lisa Carlsson, tf enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 103 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 104 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 105 Internkontrollplan 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden antar Internkontrollplan 2021 och utser följande 

processer att ingå: 

- Ärendehantering 

- Kontroll av ställföreträdare 

- Granskning av redovisningar och underlag från ställföreträdare 

- Begäran om uttag i förmynderskapsärenden (hänsyn tagits till 

barnkonventionen) 

- Klagomålshantering 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontroll är en lagstadgad granskning som regleras i kommunallagen 

samt i kommunens reglemente för internkontroll. 

Tf enhetschef Lisa Carlsson presenterar bruttolista med förslag till processer 

att ingå i internkontrollplanen 2021. Överförmyndarnämnden väljer utifrån 

riskbedömning fem av dessa. 

Beslutsunderlag 

- Förslag internkontrollplan 2021 från tf enhetschef Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 106 Ekonomisk prognos oktober 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för 

närvarande och skickar prognosen januari – oktober 2020 till fullmäktige 

och ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – oktober 2020 

uppgår till 80 tkr (tusen kronor) Årsprognosen pekar mot ett överskott på 

cirka 40 tkr. Kostnaderna avser Åmåls kommuns omkostnader för nämnd. 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari – oktober 2020 

uppgår till 3 603 tkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse.                          

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna uppgår till 380 tkr och 

faktureras vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos oktober 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 107 Statistik oktober 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef Lisa Carlsson redovisar statistik för oktober månad. Antalet 

nya ansökningar ökade jämfört med föregående månad. Likaså antalet 

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

något. 

I oktober kom inga nya ensamkommande, antalet aktiva ärenden är fem 

totalt i samverkanskommunerna. 

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

med att årets arvodesutbetalningar genomförs. 

Granskade förteckningar i nya ärenden och granskade sluträkningar låg i 

normal nivå. 

Årsräkningar ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast den 1 mars. 

Det återstår i  nuläget endast en där kompletteringar inväntas. 

Antal inkomna e-postmeddelanden till myndighetens brevlåda mäts och 

var cirka 260 i september. Till den gemensamma brevlådan tillkommer den 

e-post som skickas direkt till handläggare. 

Antal ärenden under handläggning i ärendebalansen uppgick till 46, önskvärt 

är att komma ner till cirka 20 i ärendebalans. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik oktober 2020 från tf enhetschef Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 108 Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef Lisa Carlsson redogör för ett informativt möte med yrkesmässiga 

ställföreträdare, verksamma i närområdet, som kan bli aktuella att anlita. 

Information lämnas om slutintervjuer med sökande till tjänsten som enhetschef 

vid överförmyndarenheten. 

__________  
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ÖFN § 109 Orosanmälan avseende god man 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 


