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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 57–64 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Gudrun Svensson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-08-23 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-08-31 tas ned 2021-09-21  
  
Protokollets förvaringsplats Kansli- och utredningsenheten 
  
  
Underskrift  
 Cathrine Edlund 

 

Plats och tid Stadshuset Åmål/Teams kl. 09:00 - 12:05 
  
Ledamöter Olof Eriksson (S), ordförande 

Gudrun Svensson (C), vice ordförande 

Gösta Schagerholm (C) 

Lisbeth Wilsson (KD) 
Malin Andersson (S) 

 

  
Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S), § 63 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 
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ÖFN § 57 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

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

__________  
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ÖFN § 58 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs med en ändring: Ekonomisk prognos utgår. 

__________  
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ÖFN § 59 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32:4 *** 

__________  
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ÖFN § 60 Halvårsuppföljning internkontrollplan 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden lägger halvårsuppföljningen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redogör för de kontrollpunkter som ska följas upp per 

halvår. Dessa är: 

- Begäran om uttag i förmynderskapsärenden hanteras inte enligt rutin 

- Huvudman riskerar att lida rättsförlust om klagomål på ställföreträdare inte hanteras 

enligt intern rutin 

- Ärendehantering (handläggningstider)  

Den avvikelse som noterats rör ärendehanteringen. Orsakerna är flera. Situationen med 

pandemin har gjort att fler tackat nej till nya uppdrag med nya kontakter. I takt med att 
antalet komplexa ärenden ökat har det blivit svårare och tagit längre tid att tillsätta lämp-

liga ställföreträdare. Intresset för ideellt arbete tycks också minska generellt. Andra in-

stansers handläggningstider (tingsrätten m.fl.) har förlängts under pandemin vilket 

påverkat handläggningstiderna vid överförmyndarenheten. 

Arbete pågår för att korta handläggningstiderna, bland annat utökad samverkan med 

socialtjänster och vårdcentraler för mer fullständiga underlag och därmed mindre 

tidsåtgång för kompletteringar, samt rekryteringsinsatser för fler ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 

- Uppföljning internkontrollplan första halvåret 2021 från enhetschef Katrin 

Kappenlund 

__________  
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ÖFN § 61 Rapport Länsstyrelsens årliga tillsyn 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar resultatet av tillsynen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redogör för inkommen rapport från Länsstyrelsens 

årliga tillsyn. 

Sammanfattningsvis bedöms verksamheten vid överförmyndarenheten vara välskött 

med akter som är överskådliga och i god ordning. 

Två anteckningar finns från Länsstyrelsens sida som rör rutin för diarieföring av 
inkommande mejl samt att det i en av de granskade akterna saknades anteckning på 

årsräkningen om att granskningen var verkställd. 

Dessa rutiner vid överförmyndarenheten kommer att justeras. 

__________  
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ÖFN § 62 Rapport samrådsmöte 18 juni 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar från genomfört samrådsmöte. Den 18 juni 
kallades kommunchefer och ekonomichefer till samrådsmöte i enligt med samverkans-

avtalet punkt 9 Insyn och samråd. Representanter för fyra av de fem kommunerna deltog. 

Nuläget i verksamheten presenterades samt kommande utmaningar och behov, såsom 

behov av fler ideella ställföreträdare och ökat behov även av yrkesmässiga ställföreträ-

dare då antalet svåra och komplexa ärenden fortsätter att öka. 

Vid samrådsmötet presenterades budget för innevarande år 2021 samt indexuppräknad 

budget för 2022. Budgetuppräkningen regleras i samverkansavtalets punkt 6. Ekonomi/ 
budget. Med indexuppräkning enligt samverkansavtalet ökar budgeten från 4 444 tkr år 

2021 till 4 550 tkr år 2022. Ökningen rör i huvudsak personalkostnader 

(arbetskraftskostnadsindex 2,80 %). 

Kostnadsfördelningen per kommun som bygger på både invånarantal och antal ärenden 

regleras i samverkansavtalets punkt 7. Kostnadsfördelning  

Vidare presenterades ett äskande för 2022. Det skulle innebära att budgeten för 2022 

uppgår till 5 295 tkr i stället för 4 550 tkr. Största delen av äskandet avser anställning av 
en handläggare. Därutöver finns i äskandet ökade kostnader för licenser kopplat till nytt 

verksamhetssystem. 

Samrådsmötet såg positivt på medverkan från nämnden i kommande budgetdiskussion, 
ett önskemål som har framförts från nämndens sida med hänvisning till samverkansav-

talets punkt 9 Insyn och samråd. 

Datum för nästa samrådsmöte bestämdes till 17 september. Till detta tillfälle inbjuds en 

nämndledamot per kommun. 

Beslutsunderlag 

- Minnesanteckningar samrådsmöte 2021-06-18 

- Svar till nämnden från Dals-Eds och Åmåls kommuner 

__________  
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ÖFN § 63 Dialog inför årlig grundläggande 
granskning 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar närvarande revisorer för dagens dialog. 

Sammanfattning av ärendet 

En dialog med revisorer från samverkanskommunerna samt sakkunnig revisor från 

KPMG genomförs vid dagens nämnd. Dialogen är en del i den årliga grundläggande 

granskning som sker enligt kommunallagen. 

Enhetschef Katrin Kappenlund presenterar verksamhetens nuläge och utmaningar. 

Revisionens frågor behandlas. 

Beslutsunderlag 

- Frågeformulär till nämnden 
- Av revisionen begärda handlingar 

__________  
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ÖFN § 64 Information/meddelanden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

- om ett individärende av särskilt komplicerad art 

- om personalsituationen och rekryteringsprocessen till två handläggartjänster. 

__________ 


