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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 1–8 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Gudrun Svensson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-02-18 tas ned 2021-03-11  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

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

Gudrun Svensson (C), vice ordförande 2021 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

  
Övriga deltagare Lisa Carlsson, handläggare 

Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 1 Upprop 
 

Olof Eriksson (S) hälsar nämnden välkommen till årets första sammanträde.  

Katrin Kappenlund, som den 1 februari tillträdde tjänsten som enhetschef för 

överförmyndarenheten, hälsas välkommen. 

Upprop genomförs. 

__________  
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ÖFN § 2 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Gudrun Svensson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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ÖFN § 3 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 4 Rutiner vid distansmöte 
 

Överförmyndarnämnden sammanträder för första gången helt på distans.  

Deltagande ska ske inom lykta dörrar, dvs. i enrum där inga obehöriga kan ta del 

av möteshandlingar, bild eller ljud. Kameran ska vara påslagen under hela sam-

manträdet. Mikrofonen kan med fördel stängas av när man inte har ordet, för 

undvikande av kringljud. En ikon som föreställer en hand kan klickas på för att 

begära ordet. 

Vid behandling av sekretessärenden kommer personuppgifter inte att nämnas eller 

visas. Samtliga uppgifter gällande sekretessbeslut framgår av utsända handlingar. 

__________  
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ÖFN § 5 Verksamhetsberättelse 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer förslaget till verksamhetsberättelse för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till verksamhetsberättelse för helåret 2020 behandlas. 

Sammanfattningsvis har årets verksamhet varit relativt stabil. Inflödet av ärenden har 

dock ökat jämfört med föregående år. En av förklaringarna är att den psykiska ohälsan 

fortsätter att öka i samhället och därmed behoven av ställföreträdare.  

Rekryteringar av ideella ställföreträdare till komplicerade ärenden är fortsatt mycket 

svårt. Överförmyndarnämnden har beslutat om riktlinjer för arvoden och ersättningar 

till yrkesmässiga ställföreträdare, för att ha en enhetlig syn på arvodesnivåer i ärenden 

som fordrar yrkesmässiga ställföreträdare.  

Generellt har covid-19 försvårat rekryteringen av ställföreträdare under 2020 och även 

påverkat hur befintliga ställföreträdare har kunnat utföra sina uppdrag med hänsyn till 

besöksförbud i omsorgsboenden m.m. 

Personalmässigt har enheten under årets sista månader haft en resurs mindre till för-

fogande vilket har varit kännbart. 

Grunduppdrag, viktiga händelser, måluppfyllelse, nyckeltal och bokslut framgår av 

verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till verksamhetsberättelse 2020 från överförmyndarenheten 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 6 Uppgradering av verksamhetssystem 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att verksamhetssystemet vid överförmyndar-

enheten ska uppgraderas till Wärna Go från leverantören Explizit. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarenheten har sedan 2018 vid olika tillfällen undersökt alternativ 

till ett nytt verksamhetssystem då det nuvarande systemet Wärna, som tillhanda-

hålls av leverantören Explizit, har blivit alltmer föråldrat. 

Verksamheten har behov av ett system som kan kommunicera med andra digitali-

serade myndigheter. Ett nytt adekvat verksamhetssystem ger också bättre förut-

sättningar för fortsatt digitalisering inom den egna verksamheten. 

Överförmyndarenheten föreslår en uppgradering till Wärna Go, till en kostnad av 

328 000 kronor exklusive moms, varav 160 000 kronor är en engångskostnad och 

168 000 kronor avser drift och underhåll för en period av fyra år. 

Systemet kan kompletteras med fler moduler vid behov. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från Lisa Carlsson och Katrin Kappenlund, daterad 2021-02-10 

- Beslutsunderlag från Explizit, daterat 2021-01-14 

- Blankett direktupphandling 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  Sida 

2021-02-15 

 
 9 (10) 

 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 7 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 
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ÖFN § 8 Statistik helåret 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare Lisa Carlsson redovisar statistik för helåret 2020. Såväl inkomna 

ansökningar som inkomna anmälningar (från socialtjänst m.fl) om behov av ställ-

företrädare ökade jämfört med föregående år. 

Den 31 december var antalet aktiva ärenden gällande ensamkommande fyra totalt 

i samverkanskommerna. 

Begäran om entledigande, granskade förteckningar och sluträkningar uppgick 

sammantaget till drygt 280 ärenden. Uttag från spärrade konton har handlagts i 

110 fall. Antalet granskade årsräkningar uppgick till 560 stycken. 

Ärendebalansen, dvs. ärenden under utredning, uppgick den 31 december till 46 

ärenden. Skälen till att ärenden drar ut på tiden kan vara väntan på beslut i dom-

stol, svårighet att rekrytera ställföreträdare m.m. En önskvärd och mer hanterbar 

ärendebalans är cirka 20-25 ärenden. 

Beslutsunderlag 

-Statistik 2020 från handläggare Lisa Carlsson 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

  

__________ 


