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ÖFN § 136 Upprop 

Överförmyndarnämndens beslut 

Olof Eriksson (S) förklarar mötet öppnat. Upprop genomförs. 

__________ 
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ÖFN § 137 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Gösta Schagerholm (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________ 
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ÖFN § 138 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________ 
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Dnr 2022-00005 

ÖFN § 139 Ekonomisk månadsuppföljning 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen till fullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden redovisar ingen avvikelse mot budget i sin helårsprognos 

efter november. 

Överförmyndarenhetens administration redovisade kostnader för perioden januari - 

november 2022 uppgår till 4 696 tusen kronor (tkr) att jämföras med periodens 

budget på 4 853 tkr. 

I prognosen redovisas även per kommun: Utbetalda arvodeskostnader, beräknat 

utfall arvodeskostnader samt antal ärenden med ideella respektive yrkesmässiga 

ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Ekonomisk prognos daterad 2022-12-07 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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ÖFN § 140 Information mediehantering 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar för en bra information om mediehantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Andersson, kommunikatör på Åmåls kommun, besöker nämnden för en generell 

information om mediehantering. 

Överförmyndarnämnden hanterar känsliga och ibland svåra ärenden som kan, av 

olika anledningar, påkalla medias uppmärksamhet. 

Nämnden informeras om generella förhållningssätt vid kontakt med media, som att 

exempelvis vara så öppen som möjligt men aldrig diskutera sekretessbelagd 

information, aldrig gissa eller spekulera, förbereda sig på möjliga frågor, ta god tid 

på sig och tänka efter innan man svarar. 

Jan delar ut kom ihåg-kort vid mediehantering till närvarande nämndledamöter och 

tjänstepersoner. 

__________ 
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Dnr 2022-00017 

ÖFN § 141 Riktlinjer för arvoden och 
ersättningar till ställföreträdare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden antar de reviderade riktlinjer för arvoden och ersättningar 

till ställföreträdare. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden antog 2017 (ÖFN § 128) riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till ställföreträdare. Sedan dess har det tillkommit vissa lagändringar 

samt att praxis har förtydligat några områden. Med anledning av det har Sveriges 

Kommuner och Regioner, SKR, givit ut en ny cirkulär (22:31) innehållande 

summering av gällande rätt och rekommendationer om arvoden och ersättningar till 

förordnade ställföreträdare. 

Nämndens revidering av riktlinjerna för arvoden och ersättningar till ställföreträdare 

utgår från SKR:s cirkulär 22:31 och innehåller sammanfattningsvis följande 

ändringar: 

- Nya kategorier ställföreträdare har lagts till 

- Arvodesnivåer har höjts eller breddats för alla kategorier utom särskilt förordnade 

vårdnadshavare som justerats till rekommenderad nivå 

- Förtydliganden har gjorts 

- Milersättningen har höjts 

- Frågan om moms har förtydligats. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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Dnr 2022-00018 

ÖFN § 142 Riktlinjer arvoden och ersättningar till 
yrkesmässiga ställföreträdare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden antar de reviderade riktlinjer för arvoden och ersättningar 

till yrkesmässiga ställföreträdare. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föräldrabalken 12 kap 6 § anges att förordnade förmyndare, gode män och 

förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden 

följer SKR:s rekommendationer vad gäller arvodesnivåer. Det ska vara en rättvis 

och likformig bedömning av arvodet och grundinställningen är att uppdraget som 

ställföreträdare är ett ideellt uppdrag där en viss ersättning utgår som inte ska 

förväxlas eller jämföras med en lön. 

Överförmyndarnämnden ser en ökning av allt mer komplicerade ärenden till följd 

av huvudmännens svaga hälsotillstånd (psykisk störning, missbruksproblematik 

m.m.). Denna typ av ärenden ökar konstant i verksamheten pga. den stora ökningen 

av psykisk ohälsa som förekommer i hela samhället. Det finns ärenden i 

verksamheten som ingen ideell ställföreträdare vill åta sig och inte heller bör åta 

sig. I dessa fall finns ett behov för överförmyndarnämnden att anlita yrkesmässiga 

ställföreträdare för att säkerställa att uppdraget kan skötas på det sätt som krävs när 

det gäller både kompetens och tid men också för att kunna tillgodose säkerheten för 

ställföreträdaren. 

Yrkesmässiga ställföreträdare är företag som inriktar sig på ställföreträdarskap av 

svårare karaktär och som tar mer tid i anspråk än de ärenden som normalt 

förekommer i verksamheten. Då den här typen av uppdrag är mer krävande och 

omfattande påverkar detta även storleken på arvodet till ställföreträdaren. 

Överförmyndarnämnden antog 2020 (ÖFN § 112) riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till yrkesmässiga ställföreträdare och ser nu ett behov av att revidera 

dem. 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer arvoden ersättningar yrkesmässiga ställföreträdare 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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Dnr 11/5810 

ÖFN § 143 Vitesföreläggande 

***Sekretessbelagt 32 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)*** 

__________ 
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ÖFN § 144 Vitesföreläggande 

***Sekretessbelagt 32 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)*** 
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Dnr 58/5267 

ÖFN § 145 Förnyelse av nämndbeslut 

***Sekretessbelagt 32 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)*** 

__________ 
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Dnr 83/4737 

ÖFN § 146 Anlitande av yrkesmässig 
ställföreträdare 

***Sekretessbelagt 32 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)*** 

__________ 
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Dnr 991 

ÖFN § 147 Yrkande att frångå riktlinjer gällande 
arvoden för yrkesmässiga ställföreträdare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att avvisa BonFiGlis arvodesyrkande om 4000 

kronor per ärende och månad och ger överförmyndarenheten i uppdrag att fortsätta 

förhandlingarna med bolaget utifrån nämndens riktlinjer och med hänsyn till 

ärendens karaktär. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid planerat avtalsskrivande med BonFigLis valde bolaget att inte godkänna 

avtalet, utan önskar få ökat arvode. I dagsläget arvoderas bolaget enligt nämndens 

riktlinjer för yrkesmässiga ställföreträdare. Det flesta av bolagets ärenden har 

arvoderats enligt nivå 1, vilket innebär 2500 kronor per månad.  

Bolaget önskar frångå riktlinjerna gällande arvode för yrkesmässig ställföreträdare 

och ha en fast summa om 4000 kronor per ärende och månad. Bolaget beskriver 

samtidigt ingen förändring i arbetssätt utan hänvisar till att de legat på den här nivån 

sedan starten. 

Yrkesmässiga ställföreträdare behövs för att matcha svårrekryterade ärenden och 

överförmyndarnämnden är medveten att olika ärende kräver olika insatser, både 

tidsmässigt och kompetensmässigt. Nämnden understryker emellertid att möjlighet 

finns inom ramen för riktlinjerna att anpassa arvodesnivåerna utifrån ärendets 

karaktär. 

Överförmyndarnämndens bedömning 

Överförmyndarnämnden anser inte kunna tillmötesgå BonFiGlis önskan om en 

generell fast summa om 4000 kronor per ärende och månad, utan hänvisar till en 

enskild bedömning i bolagets ärenden som eventuellt kan medge avsteg. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-09 från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 

__________ 
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Dnr 990 

ÖFN § 148 Åtgärd i ärende 

***Sekretessbelagt 32 kap 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)*** 

__________ 



 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

16(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

 

 
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

OLOF ERIKSSON 
2022-12-21 15:11:40 

GÖSTA 
SCHAGERHOLM 
2022-12-21 19:20:54 

Pierre Alain Carroz-
Bürgemeister 
2022-12-21 19:56:22 

 
 

 

 

Dnr 2022-00014 

ÖFN § 149 Inspektion av Sydvästra Värmlands 
och Norra Dalslands överförmyndarnämnd 
avseende verksamhetsåret 2021. 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarenheten antar Åtgärdsplanen gällande Länsstyrelsens granskning 

2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Under juni månad 2022 genomförde Länsstyrelsen en inspektion av Sydvästra 

Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd. Länsstyrelsen har granskat 

ett antal ett antal stickprovsvis utvalda akter och har därefter hållit ett digitalt möte 

den 13 juni 2022 med representanter från överförmyndarkontoret där man har gått 

igenom de svar som lämnats av verksamheten i utsänt frågeformulär samt de 

iakttagelser som gjorts vid granskningen av akterna. Länsstyrelsen har även titta på 

utbildning och fortbildning av både personal och tjänstemän, samt ställföreträdare. 

Enhetschef Katrin Kappenlund redogör för inspektionens protokoll. Diskussion förs 

kring Länsstyrelsens synpunkter på verksamheter, enhetschef Katrin Kappenlund 

presenterar ett förslag till åtgärdsplan för att åtgärda Länsstyrelsens påpekade 

brister. 

Beslutsunderlag 

- Tillsynsprotokoll från Länsstyrelsen i Västra Götaland 

- Åtgärdsplan 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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Dnr 2022-00015 

ÖFN § 150 Internkontrollplan 2023 för 
Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll är ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi - att säkerställa 

att lagar och regler efterföljs samt att fastställda mål uppfylls. Regler för intern 

kontroll finns i kommunallagen samt i kommunens reglemente för intern kontroll. 

En god intern kontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med 

kommuninvånarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv 

förvaltning/verksamhet och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att 

ha ordning och reda. 

Internkontrollplanen omfattar riskbedömda processer/rutiner samt vad som ska 

granskas/följas upp (kontrollmoment), hur granskningen ska gå till (metoder), vem 

som är ansvarig och när granskningen ska vara genomförd. Internkontrollplanen 

2023 innehåller följande kontrollpunkter: 

- Ärendehantering 

- Kontroll av ställföreträdare 

- Arvodesbeslut 

- Granskning av redovisningar och underlag från ställföreträdare 

- Brister i diarieföring 

- Begäran om uttag i förmynderskapsärenden hanteras inte enligt rutin 

- Huvudman riskerar att lida rättsförlust om klagomål på ställföreträdare inte 

hanteras enligt intern rutin 

- Hantering av sekretesskyddade uppgifter 

- Överlämnande av handlingar vid granskningens slut 

Beslutsunderlag 

- Internkontrollplan 2023 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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ÖFN § 151 Statistik november 2022 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarenheten noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund presenterar statistik till och med november månad. 

Beslutsunderlag 

- Presentation ärendestatistik november 2022 delas ut på bordet. 

Beslutet skickas till 

Samverkanskommuner 

__________ 
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Dnr 2022-00016 

ÖFN § 152 Sammanträdesdatum 2023 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden fastställer sammanträdesdatum för 2023 enligt förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till sammanträdestider 2023: 

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

16 januari 9 januari 

13 februari 6 februari 

13 mars 6 mars 

24 april 17 april 

15 maj 8 maj 

12 juni 3 juni (Obs är en fredag) 

21 augusti 14 augusti 

18 september 11 september 

16 oktober 9 oktober 

13 november 6 november 

11 december 4 december 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-14 från nämndsekreterare Pierre Carroz 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreteraren 

Överförmyndarenheten 

__________ 
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ÖFN § 153 Information/meddelande 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar om följande: 

- Informationskampanj om godmanskap har genomförts och gått bra, enheten har 

fått in cirka 10-15 intresseanmälan. En till kampanj ska genomföras på skärmar vid 

kassan i en stor livsmedelsbutik i Åmål. Kampanjfilmen visa till nämnden. 

- Länsträff i Karlstad ordnad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 12 

december.  

- Arbetsstyrkan för granskningen av årsräkningarna är säkrad. 

Christer Törnell (KD) och Gudrun Svensson (C) rapporterar från deras deltagande i 

en digital träff den 16 december, där bland annat information om SKRs riktlinjer 

om arvoden, information om kurser och seminarier för ledamöter i 

överförmyndarnämnd, FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare) dagarna i 

Skellefteå 2023, information om bankernas regler gentemot ställföreträdare och 

utfall av rättsfall togs upp.  

Ordförande Olof Eriksson (S) tackar nämnden för ett gott samarbete under året och 

mandatperioden samt tackar förvaltningen för ett väl genomfört arbete. 
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