
 

 
 
Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum Diarienummer Sida 

2021-06-14 

 
ÖFN 2020/19 1 (9) 

 
 

 

Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 50–56 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Svante Mlakar 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-14 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-06-16 tas ned 2021-07-07  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00–09:45 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gösta Schagerholm (C) 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Svante Mlakar (S) 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Eva Larsson, controller, §§ 50-52 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 50 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 51 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Gösta Schagerholm (C) från Dals-Eds kommun hälsas välkommen till uppdraget 

som ledamot. 

Ärendelistan behandlas. 

__________  
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ÖFN § 52 Ekonomisk prognos maj 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för när-

varande och skickar prognosen för januari - maj 2021 till fullmäktige och 

ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader för perioden januari - maj 2021 

uppgår till 1 855 tkr (tusen kronor) och överensstämmer därmed med periodens 

budgeterade kostnader 1 852 tkr. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. 

Kostnader per samverkanskommun framgår av bilagd prognos. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos maj 2021 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 53 Ansökan om medgivande till drivande 
av rörelse 
*** Sekretessbelagt enligt OSL (2009:400) 32 kap 4 § *** 
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ÖFN § 54 Anlitande av yrkesmässig 
ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL (2009:400) 32 kap 4 § *** 
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ÖFN § 55 Statistik maj 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redovisar statistik till och med maj månad. 

Bland de ärendetyper som avviker är inkomna ansökningar om behov av god man 

som minskar i antal, medan anmälningar om behov av god man (från socialtjänst 

m.fl) i gengäld fortsätter att öka. 

Begäran från ställföreträdare om entledigande har ökat i antal och likaså antalet 

sluträkningar för granskning. Ärendebalansen, dvs. antalet ärenden som är under 

utredning, har minskat något. Antalet ärenden totalt sett fortsätter däremot att öka. 

Antalet årsräkningar som hittills granskats ligger i framkant, med cirka 90 procent 

(532 av 590 inlämnade) granskade hittills. Detta trots att antalet djupgranskningar 

av årsräkningar har utökats i enlighet med nämndens målsättning. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 56 Information/meddelanden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Beslutsunderlag 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

 

- En länsträff om aktuella frågor har genomförts i digital form. Utöver enheten 

deltog ett flertal av nämndens ledamöter och ersättare. Bland annat behandlades 

ställföreträdarutredningen ur olika perspektiv samt att kronofogden medverkade 

med ett avsnitt om sin verksamhet. 

 

- FSÖ studiedagar kommer att hållas 25-27 augusti. Mötesformen är ännu inte 

bestämd. En länk med mer information skickas ut till nämnden. 

 

- Ägardialog i Bengtsfors kommun har genomförts för dialog om överförmyndar-

verksamheten. 

 

- Budgetutskottet i Åmål har fått en redogörelse för nuläge och förväntad utveck-

ling i överförmyndarverksamheten. 

 

- Fredagen den 18 juni har Åmål som värdkommun kallat till samrådsmöte, i 

enlighet med samverkansavtalet. Denna gång medverkar kommunchefer och 

ekonomichefer från samverkanskommunerna. 

 

- En tillsvidareanställning som handläggare på överförmyndarenheten kommer att 

utannonseras. En av handläggarna kommer vara tjänstledig för studier, preliminärt 

till och med juni 2023. 

 

- Länsstyrelsens årliga granskning har återkommit med ett protokoll, för yttrande. 

Därefter kommer granskningsrapport att lämnas och presenteras för nämnden till 

hösten. Inga synpunkter av något allvarligt slag har framförts av länsstyrelsen. 

 

- Stödet "personligt ombud" - ett möte är inbokat med representanter för Fyrbodal 

för information om funktionen. 

__________ 


