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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 90 - 104 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Lisbeth Wilsson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2021-11-08 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-11-18 tas ned 2021-12-09  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål kl. 09:00 – 11:05 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gudrun Svensson (C), vice ordförande  

Gösta Schagerholm (C) 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Malin Andersson (S) 
 

  
Ersättare Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S), § 63 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Eva Larsson, controller, §§ 90-92 

Helena Stensson, handläggare , §§ 90-98 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 90 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 91 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med ett tillägg: Medgivande till försäljning av fastighet. 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 92 Ekonomisk prognos oktober 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

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

samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader för januari – oktober uppgår till 3 486 

tkr (tusen kronor) att jämföra med periodens budget på 3 703 tkr. Kontorets nettokost-

nad uppgår till + 215 tkr vilket kan hänföras till vakanta tjänster. Årsprognosen visar 

ingen avvikelse mot budget. 

I prognosen redovisas per kommun: Utbetalda arvodeskostnader, beräknat utfall arvo-

deskostnader samt antal ärenden med ideella respektive yrkesmässiga ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos oktober 2021 från controller Eva Larsson 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

_________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 93 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
- tilläggsbeslut 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 94 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 95 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 96 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 97 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 98 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 99 Medgivande till försäljning av fastighet 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 100 Avtal med Social & Förvaltartjänst 
Skaraborg 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner att avtalet med Social & förvaltartjänst 

Skaraborg ändras i enlighet med redovisat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Social & förvaltartjänst Skaraborg önskar skriva om befintligt avtal med den för-

ändringen att prisnivån per ärende ska bestämmas cirka fyra månader in i ärendet 

när förutsättningarna blivit kända.  

Överförmyndarnämnden slöt 2020 avtal med Social & förvaltartjänst Skaraborg. 

Avtalet innebär att Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 

kan använda bolaget i totalt 20 ärenden under 2021 och 2022, vid behov av yrkes-

mässig ställföreträdare. 

I nuvarande avtal regleras att prisgrupp bestäms i samråd med överförmyndarverk-

samheten inför ett nytt uppdrag för att eventuellt senare justeras. Inledande prisgrup-

per är prisgrupp 1 för mindre komplicerade ärenden och prisgrupp 4 för mer kompli-

cerade ärenden. Det nya förslaget till avtal innebär istället att bolaget arbetar cirka 

fyra månader med ärendet innan prisgrupp bestäms och fakturerar därefter retroak-

tivt, för att på så vis hamna rätt i prissättningen. Samtliga fem prisgrupper kan då bli 

aktuella. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Katrin Kappenlund 2021-11-05 

- Avtalsförslag från Social & förvaltartjänst Skaraborg 

 

Beslut skickas till 
Överförmyndarenheten 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 101 Uppföljning internkontrollplan 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplanen beskriver bland annat de kontrollåtgärder som överförmyn-

darnämnden har beslutat om för år 2021. 

Efter risk -och väsentlighetsanalys prioriterade nämnden fem kontrollpunkter: 

- Begäran om uttag i förmynderskapsärenden hanteras inte enligt rutin 

- Granskning av redovisningar och underlag från ställföreträdare 

- Huvudman riskerar lida rättsförlust om klagomål på ställföreträdare inte 

hanteras enligt intern rutin 

- Kontroll av ställföreträdare 

- Ärendehantering 

Avvikelse noteras för ärendehanteringen (handläggningstiderna), kommentar se 

punkt 1.2.5 i uppföljningen. Liten avvikelse noteras för hantering av klagomål på 

ställföreträdare, kommentar se punkt 1.2.3 i uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning internkontrollplan 2021 från enhetschef Katrin Kappenlund 

  

Beslut skickas till 
Kommunstyrelser i samverkanskommuner 

Revisorer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 102 Internkontrollplan 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2022 med följande 

kontrollpunkter: 

- Ärendehanteringen 

- Kontroll av ställföreträdarna 

- Arvodesbeslut (överstigande halvt prisbasbelopp) 

- Granskning av redovisningar och underlag från ställföreträdare 

- Begäran om uttag i förmynderskapsärenden hanteras inte enligt rutin 

- Huvudman riskerar rättsförlust om klagomål på ställföreträdare inte 

hanteras enligt intern rutin 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontroll är en lagstadgad granskning som regleras i kommunallagen samt i 

kommunens eget reglemente för internkontroll. Enhetschef Katrin Kappenlund 

presenterar bruttolista med förslag till kontrollpunkter. Nämnden väljer efter risk- 

och väsentlighetsbedömning sex av dessa att ingå i interkontrollplanen 2022. 

Beslutsunderlag 

- Förslag till internkontrollplan 2022 från enhetschef Katrin Kappenlund 

 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarenheten 

__________  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 103 Statistik oktober 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund presenterar statistik till och med oktober månad. 

Statistiken framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik oktober 2021 från enhetschef Katrin Kappenlund 

 

Beslut skickas till 
Bengtsfors kommun 

Dals-Eds kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

ÖFN § 104 Sammanträdestider ÖFN 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer sammanträdestider för 2022 enligt förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdestider 2022: 

 

Nämnd (måndagar 09:00) Beredning (måndagar 09:00) 

 

17 januari 10 januari 

14 februari 7 februari 

14 mars 7 mars 

11 april 4 april 

16 maj 9 maj 

13 juni 3 juni (Obs en fredag pga. helgdag)  

22 augusti 15 augusti 

19 september 12 september 

17 oktober 10 oktober 

14 november 7 november 

19 december 12 november 

 
Beslut skickas till 
Kommunsekreteraren 

Överförmyndarenheten 

__________ 

 


