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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 9–15 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  

 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  

 Lisbeth Wilsson 
  

 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-03-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-03-23 tas ned 2021-04-13  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00–10:15 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gudrun Svensson (C), vice ordförande 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S) 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, §§ 9-11 
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ÖFN § 9 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Lisbeth Wilsson (KD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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ÖFN § 10 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 11 Ekonomisk prognos februari 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen för januari – februari 2021 till fullmäktige och ekonomichefer 

i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari – februari 2021 uppgår till 

591 tkr (tusen kronor). 

Årsprognosen visar ingen avvikelse. 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna uppgår till 999 tkr. Fakturering 

sker varje tertial. Kostnad per kommun framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos februari 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner  

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 12 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 

__________  
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ÖFN § 13 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL *** 

__________  
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ÖFN § 14 Statistik januari - februari 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redovisar statistik för januari och februari månad. 

Antalet nya ansökningar om ställföreträdare var 15 och antalet anmälningar om 

behov av ställföreträdare (från socialtjänst m.fl) var sju nya. 

Antalet aktiva ärenden rörande ensamkommande är fortfarande fyra totalt i sam-

verkanskommunerna. 

Granskade förteckningar i nya ärenden och granskade sluträkningar ligger normalt 

i antal. 

Begäran om entledigande ökade under perioden. En tendens kan ses till att antalet 

ökar i samband med de årliga tidpunkterna för inlämnande av årsräkningar. 

Antalet inkomna e-postmeddelanden till myndighetens brevlåda mäts och ligger 

normalt/något färre under perioden. Till den gemensamma brevlådan tillkommer 

den e-post som skickas direkt till handläggarna. 

Antalet ärenden under utredning i ärendebalansen var vid slutet av februari 49 

ärenden. Önskvärt är att komma ner till cirka 20 i ärendebalans. För att kunna 

minska ärendebalansen krävs dock tid för mer av proaktivt arbete, som rekryte-

ringsinsatser, förenklade rutiner m.m. 

Ingående ärendebalans 2021-01-01 var 815 totalt i samverkanskommunerna och 

utgående balans 2021-02-28 var 817 ärenden. Ärenden per kommun framgår av 

bilaga och likaså framgår antal ärenden per kommun i relation till invånarantal. 

Av bilagan framgår även antal ärenden där utsedd ställföreträdare är yrkesmässig. 

Grafen visar att Årjäng har högt antal komplicerade ärenden där nämnden har fattat 

beslut om yrkesmässig ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik februari 2021 från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 15 Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

- Platsbrist råder i serverhallarna hos Åmåls kommuns IT-enhet. Driften av det 

nya handläggarsystemet Wärna Go kan därför komma att läggas hos leverantören 

Explizit. 

Kostnaden, 4 000 kronor per månad för drift inklusive uppgraderingar, kan i 

sådant fall komma att belasta IT-enheten, Åmåls kommun. En sista avstämning 

kommer att ske före undertecknandet av beställningen. 

- Digitalt möte med KSAU i Årjängs kommun har genomförts angående stigande 

arvodeskostnader och skälen till detta. Från verksamheten deltog enhetschefen. 

- Åmåls kommun har genomfört lokalöversyn omfattande samtliga förvaltningar. 

Det kommer på sikt att innebära lokalbyte för överförmyndarenheten. 

__________ 


