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Justeringens plats och tid  
  
  
Sekreterare  Paragrafer 80–89 
 Cathrine Edlund 
  
  
Ordförande  
 Olof Eriksson 
  
  
Justerare  
 Malin Andersson 
  
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Överförmyndarnämnd 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-15 tas ned 2021-11-05  
  
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) 

  
Övriga deltagare Katrin Kappenlund, enhetschef 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare, § 89 

Björn Skog, kansli- och utredningschef, § 89 
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ÖFN § 80 Val av justerare 

Överförmyndarnämndens beslut 

Malin Andersson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

__________  
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ÖFN § 81 Fastställande av ärendelista 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ärendelistan fastställs. 

__________  
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ÖFN § 82 Ekonomisk prognos september 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande 

och skickar prognosen för januari – september 2021 till fullmäktige och ekonomi-

chefer i samverkanskommuner. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontorets redovisade kostnader januari - september 2021 uppgick till 

3 160 tkr (tusen kronor) att jämföra med periodens budget på 3 333 tkr, vilket kan 

hänföras till vakanser som är under tillsättning. 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 september 2021 från controller Eva Larsson 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 83 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32 kap 4 § *** 

__________  
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ÖFN § 84 Anlitande av yrkesmässig ställföreträdare 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32 kap 4 § *** 

__________ 
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ÖFN § 85 Ansökan om uttag från spärrat konto 
*** Sekretessbelagt enligt OSL 32 kap 4 § *** 

__________  
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ÖFN § 86 Omreglering av tjänst 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tillstyrker att Jonas Wetterlundhs nuvarande handläggartjänst 

ska omregleras till en senior handläggartjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund föreslår en omreglering av Jonas Wetterlundhs hand-

läggartjänst till en senior handläggartjänst. Bedömningen är att en sådan omreglering 

skulle bidra till såväl ökad effektivisering av verksamheten som ökad kvalitetssäkring 

och rättssäkerhet. 

En ytterligare aspekt är att avsaknad av utvecklingsmöjligheter generellt sett kan leda 

till förluster av kompetenser framöver. 

Jonas Wetterlundh har kandidatexamen inom juridik och har arbetat vid överförmyn-

darverksamheter sedan 2015, på överförmyndarenheten i Åmål sedan 2018. 

I tjänsten som senior handläggare ska, i tillägg till sedvanlig handläggning, ingå ansvar 

för sammanställning av planerade och införda lagändringar, kontroll av att rutiner och 

processer i verksamheten är rättsenliga, utveckling av rutiner och processer, avstämning 

av beslut i komplicerade ärenden, avstämning av beslut kring förvaltarskap och att bistå 

övriga handläggare med juridiskt stöd. 

Förslag om omreglering ska efter nämndbeslut presenteras för facklig organisation. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Katrin Kappenlund 2021-10-06 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

__________  
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ÖFN § 87 Statistik september 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund redovisar statistik för september månad. Statistiken 

specificeras i bilaga. 

Merparten redovisade områden är i jämförbar nivå med september månad föregående 

år. Avviker gör antalet anmälningar om behov av god man (från socialtjänst m.fl) som 

har ökat. Antalet ärenden om uttag från spärrade konton har minskat. 

I granskningen av årsräkningar återstår två, varav en inväntar begärda kompletteringar 

och en överflyttas till annan kommun. 

Beslutsunderlag 

- Presentation statistik september 2021 från enhetschef Katrin Kappenlund 

Beslutet skickas till 

Dals-Eds kommun 

Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

__________  
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ÖFN § 88 Information/meddelanden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Katrin Kappenlund informerar nämnden: 

- om samrådsmötet den 17 september och kommunernas budgetprocesser 

- om ett större utskick från överförmyndarenheten för rekrytering av fler ställföreträdare. 

Målgruppen är nyblivna pensionärer och pensionärer sedan ett par år tillbaka, boende i de 

fem samverkanskommunerna. 

- Länsträff den 19 oktober och anmälan till denna. 

Beslutsunderlag 

- För kännedom anteckningar från samrådsmöte 17 september 

__________  
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ÖFN § 89 Introduktion till nytt system för 
möteshandlingar 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tackar för introduktionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ida Tornestrand, kommunsekreterare och Björn Skog, kansli- och utredningschef 

medverkar med en introduktion till nytt system för nämndernas möteshandlingar.  

Systemet heter Ciceron Assistenten och är webb baserat, dvs. att det kan nås från 

vilken som helst utrustning med internetuppkoppling - dator, Ipad eller smartphone. 

Nämnden kommer att använda det nya systemet från och med november månads 

sammanträde. 

__________ 


