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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 65–75 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Gudrun Svensson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-13 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-14 tas ned 2021-10-05  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00–10:45 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gudrun Svensson (C), vice ordförande 

Gösta Schagerholm (C) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Tjänstgörande ersättare Göran Andreasson (S) 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Svante Mlakar (S) 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Jonas Wetterlundh, handläggare, §§ 72-73 

Gösta Persson, inbjuden, § 67 
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ÖFN § 65 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 66 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 67 Information om granskning årsräkningar 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar föredraganden för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Gösta Persson, mångårigt erfaren granskare av årsräkningar, informerar nämnden om 

granskningsarbetet. Arbetet har löpt på bra tidsmässigt i år varför möjlighet funnits till 

fler djupgranskningar. Detta år har 77 djupgranskningar genomförts. 

Djupgranskning innebär att granska "siffra för siffra". Vid normalgranskning jämförs 

överensstämmelse mellan kontoutdrag och kontrolluppgifter/motsvarande. 

Totalgranskning är en tredje form som används på förekommen anledning, dvs. om 
något inte verkar stämma. Vid totalgranskning begärs kompletteringar till inlämnad 

årsräkning med samtliga underlag såsom kvitton, kontoutdrag och fakturor. 

Gösta Persson kommer att medverka vid fler tillfällen för information till nämnd. 

__________  
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ÖFN § 68 Ekonomisk prognos augusti 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 
och skickar prognosen för januari - augusti 2021 till fullmäktige och ekonomichefer i 

samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari - augusti 2021 uppgår till 2 878 

tkr (tusen kronor) att jämföra med periodens budget på 2 963 tkr, vilket kan hänföras till 

personalkostnader. Årsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. 

Den ekonomiska prognosen är utökad med uppgifter om arvodeskostnader per kommun, 

dels för ideella ställföreträdare och dels för yrkesmässiga. 

Prognosen visar även beräknat utfall av arvodeskostnader per kommun samt hur många 

ärenden med ideella respektive yrkesmässiga ställföreträdare det finns i varje kommun. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos augusti 2021 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 
Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten  

__________  
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ÖFN § 69 Verksamhetsberättelse tertial II 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden lägger verksamhetsberättelsen tertial II 2021 för Sydvästra 

Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen innehåller beskrivning av uppdraget, redovisning av viktiga 

händelser, mål- och resultatuppföljning samt nyckeltal. 

Måluppfyllelsen för de inriktningsmål som styr verksamheten beskrivs och kommen-

teras i dokumentet. 

Beslutsunderlag 

- Verksamhetsberättelse upprättad för tertial II 2021 från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten  

__________  
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ÖFN § 70 Verksamhetsplan 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2022 för Sydvästra 

Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund presenterar förslag till verksamhetsplan för 2022. 

För nämndens val av inriktningsmål tillämpas värdkommunens, Åmåls kommuns, 

strategiska mål som utgångspunkt i den utsträckning de är tillämpliga för nämndens 

verksamhet. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till verksamhetsplan 2022 från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelser i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 71 För kännedom: Budgetförslag 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tar del och noterar förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar om budgetförslag för 2022.  

I förslaget visas indexuppräkningen i enlighet med samverkansavtalet.  

Förslaget innehåller även äskande som dels rör ökade kostnader i samband med byte 

av handläggarsystem - 95 tkr, dels behov av ytterligare en handläggartjänst - 650 tkr. 

Budgetdialogen kommer närmast att föras på kommunernas samrådsmöte fredag den 

17 september. Kommunchefer, ekonomichefer och nämndens ledamöter är inbjudna. 

Beslutsunderlag 

- Budgetförslag 2022 från enhetschef Katrin Kappenlund 

__________  
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ÖFN § 72 Entledigande av ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32 kap 4 § *** 
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ÖFN § 73 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32 kap 4 § *** 
 

  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  Sida 

2021-09-13 

 
 12 (13) 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

ÖFN § 74 Statistik augusti 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redovisar statistik för augusti månad. Statistiken specifi-

ceras i bilaga. 

Merparten områden är i jämförbar nivå med augusti månad föregående år. Avviker gör 
antalet anmälningar om behov av god man (från socialtjänst m.fl) som har ökat med 20 

stycken jämfört med augusti 2020. 

Antalet färdiggranskade årsräkningar per 31 augusti är 589 stycken (98,5 procent). 

Ärendebalansen (antalet ärenden under handläggning) ser ut att minska men statistiken 

kan eventuellt vara missvisande då statusändring av ärenden pågår inför överflyttning 

till nytt handläggarsystem. 

Beslutsunderlag 

- Statistik augusti 2021 från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 
Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  



 

 
 
Sammanträdesprotokoll  

Sammanträdesdatum  Sida 

2021-09-13 

 
 13 (13) 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

 

ÖFN § 75 Information/meddelanden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

- om rekryteringen av två handläggare som i det närmaste är klar och kommer att 
tillföra en bra kombination av kompetenser, 

- om samrådsmötet med samverkanskommunerna fredagen den 17 september, för 

bland annat budgetdialog. 

__________ 


