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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 76–79 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Gudrun Svensson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-09-20 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-22 tas ned 2021-10-13  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00–09:30 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gudrun Svensson (C), vice ordförande 

Lisbeth Wilsson (KD) 

Gösta Schagerholm (C) 
Malin Andersson (S) 

 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S) 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 76 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 77 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 78 Summering från samrådsmöte den 17 
september 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden summerar kort från samrådsmötet den 17 september. 

Inbjudna till samrådsmöte var kommunchefer och ekonomichefer, i enlighet med 

samverkansavtalets punkt 9 Insyn och samråd. Inbjudna denna gång var även en 

nämndledamot per kommun, controller och sekreterare. 

Vid mötet presenterade enhetschefen verksamhetens nuläge, kommande utmaningar, 

risker och behov. Dialog fördes om budget för 2022 där utöver den avtalsreglerade 

indexuppräkningen även ett äskande presenterades. 

Nämnden kommer genom ordföranden och vice ordföranden att bjuda in till en 

dialog med kommunalråden i samverkanskommunerna 

__________  
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ÖFN § 79 Äskande budgetåret 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att utöver indexuppräknad budgetram för 2022 äska 

medel för följande: 

Ökade driftkostnader för nytt verksamhetssystem, kostnad 60 000 kronor. 

Ökade kapitalkostnader, kostnad 35 000 kronor. 

Handläggartjänst, kostnad 650 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år indexuppräknas kommande års budget enlighet anvisningar i gällande samver-
kansavtal. För 2022 innebär indexuppräkningen en ökning med 106 tkr (tusen kronor) 

avseende personalkostnader (arbetskraftskostnadsindex 2,80 %). 

Enligt kommunernas samverkansavtal har nämnden möjlighet att inge äskanden utöver 

indexuppräknad budgetram. 

Överförmyndarnämnden har beslutat om erforderligt byte av verksamhetssystem vilket 

för år 2022 kommer generera en ökad kostnad om 60 tkr. Övriga kostnader, avseende 
kapitalkostnader, beräknas öka med 35 tkr. Dessa kostnader generar ett underskott i 

förhållande till avtalsreglerad indexuppräkning. 

Räknat från inledningen av 2020 till och med september 2021 har antalet ärenden ökat 

med 6,87 procent. För att kunna handlägga allt fler och allt mer komplexa ärenden med 

svår problematik hos många huvudmän finns behov av ytterligare en handläggartjänst. 

Med nuvarande antal tjänster riskeras såväl fullgörandet av lagkrav som rättssäkerhet. 

Nämnden har att fullgöra de uppgifter som enligt lag eller annan författning ankommer 

på överförmyndare. 

Ej heller verksamhetsmål och hållbar arbetsmiljö kan med säkerhet upprätthållas med 

nuvarande antal tjänster. Målet med samverkan ska enligt samverkansavtalet vara att 
skapa en långsiktig och hållbar organisation för den gemensamma överförmyndarverk-

samheten. I en fördjupad granskning genomförd av KPMG år 2019, på uppdrag av 

kommunrevisorer, konstaterades att förutsättningarna i verksamheten riskerar att få 

konsekvenser för såväl rättssäkerhet som hållbar arbetsmiljö. 

En handläggartjänst beräknas till 650 tkr. Nämnden finner starka skäl att äska medel för 

ytterligare en handläggartjänst. 

Äskandet som sammantaget uppgår till 745 tkr ska fördelas enligt samverkansavtalets 

sedvanliga fördelningsprinciper. 
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Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef 2021-09-20 med bilaga: Specifikation till 
föreslagen driftbudget 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

 

För kännedom till: 

Kommunchefer i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 
Överförmyndarenheten  

__________ 


