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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 110–119 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Malin Andersson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2020-12-07 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-12-10 tas ned 2020-12-31  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid KF-salen Stadshuset Åmål, samt via Teams kl. 09:00–09:50 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Ersättare Christer Törnell (KD), deltar på distans, ej §§ 118-119 

Svante Mlakar (S), deltar på distans, ej §§ 118-119 

  
Övriga deltagare Lisa Carlsson, tf enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 110 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 111 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med tillägg av ett sekretessärende (§ 119). 

__________  
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ÖFN § 112 Riktlinjer för arvoden till yrkesmässiga 
ställföreträdare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta riktlinjer för arvoden till yrkesmässiga 

ställföreträdare med ikraftträdande den 1 januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av det ökande antalet komplicerade ärenden såsom psykisk ohälsa, 

missbruk, utåtagerande med mera ökar behoven av att anlita yrkesmässiga ställföre-

trädare. Det blir allt fler ärenden som ideella ställföreträdare inte vill åta sig och inte 

heller bör åta sig med hänsyn till bland annat säkerheten för ställföreträdaren. Yrkes-

mässiga ställföreträdare är företag som inriktar sig på ställföreträdarskap av svår och 

krävande karaktär. 

Arvode och andra kostnadsersättningar regleras i 12 kap 6 § föräldrabalken. SKR:s 

rekommendationer om arvodesnivåer tillämpas. Komplicerade ärenden medför för-

höjda arvoden, till såväl ideella som yrkesmässiga ställföreträdare. 

I detta förslag till riktlinjer för arvoden till yrkesmässiga ställföreträdare har arvodet 

delats in i tre grupper, beroende på svårighet.  

Nivån kan under ärendets gång justeras uppåt eller nedåt om ärendet ändrar karaktär 

när exempelvis en huvudmans hälsotillstånd och behov förändras. Riktlinjerna inne-

håller även kostnadsersättning och milersättning. 

I det fall någon yrkesmässig ställföreträdare redan har andra fastställda nivåer i sin 

verksamhet ska avsteg från riktlinjerna motiveras och föredras i nämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tf enhetschef Lisa Carlsson, 2020-11-29 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 113 Uppdragsavtal med Social och 
förvaltartjänst i Skaraborg 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden ger enhetschefen för överförmyndarenheten i uppdrag att 

teckna ett uppdragsavtal med Social och förvaltartjänst i Skaraborg omfattande 20 

ärenden under perioden 2021-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Social och förvaltartjänst i Skaraborg som inriktar sig på ställföreträdarskap av 

komplicerad art har anställd personal med specialistkompetenser. 

Uppdragsavtalet omfattar beredskap för 20 ärenden under perioden 2021/2022 

men medför ingen kostnad om antalet ärenden skulle visa sig bli färre. 

Företaget har i sin verksamhet fem grupper av arvodesnivåer vilka specificeras i 

uppdragsavtalet. Vilken nivå som ska tillämpas i det enskilda ärendet bedöms i 

samråd med överförmyndarenheten och förändringar av arvodesnivå kan komma 

att ske över tid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från tf enhetschef Lisa Carlsson 

__________  
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ÖFN § 114 Information om driftsbudget 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden behandlade i maj månad förslag till driftsbudget för 

2021. Budgetbeslut fattas av fullmäktige i samverkanskommuner. 

Tf enhetschef Lisa Carlsson informerar om fullmäktigebeslut i Åmåls kommun. 

Budget för arvoden till gode män i Åmål har höjts med 99 000 kronor. 

Investeringsbudgeten har höjts med 160 000 kronor avseende handläggarsystem. 

Beslutsunderlag 

Beslutad driftsbudget 2021 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 115 Ekonomisk prognos november 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen för januari – november till fullmäktige och ekonomichefer i 

samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – november 2020 uppgår 

till 89 tkr (tusen kronor) Årsprognosen pekar mot ett överskott på cirka 40 tkr, 

främst beroende på minskade kostnader för utbildningar och resor. 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari – november 2020 uppgår 

till 3 923 tkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse.                                                 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna uppgår till 480 tkr. Kostnader 

som uppstår under tertial 3 faktureras vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos november 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 116 Statistik november 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

ansökningar om ställföreträdare var sju och antalet anmälningar om behov av 

ställföreträdare (från socialtjänst m.fl) var tre nya. 

I november kom inga nya ensamkommande. Antalet aktiva ärenden är fyra totalt i 

samverkanskommunerna. 

Antalet uttag från spärrade konton var 10 men fortsätter att minska i takt med att 

årets arvodesutbetalningar slutförs. 

Antalet 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 behövs. 

Antalet inkomna e-postmeddelanden till myndighetens brevlåda mäts och minskade 

något till cirka 170 i november. Till den gemensamma brevlådan tillkommer e-post 

som skickas direkt till handläggarna. 

Antal ärenden under utredning i ärendebalansen uppgick till 47 i november månad, 

önskvärt är att komma ner till cirka 20 i ärendebalans. 

Beslutsunderlag 

Presentation statistik november 2020 från tf enhetschef Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 117 Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tf enhetschef Lisa Carlsson informerar om rekryteringen av ny enhetschef som 

nu är i slutfasen. Svar avvaktas om säkerhetsklassning. 

__________  
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ÖFN § 118 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 

 

 

 

 

 

ÖFN § 119 Medgivande till drivande av rörelse 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 


