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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 

Plats och tid Päronsalen, Stadshuset, klockan 13.00–14:50 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD), vice ordförande 

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) ersätter Lars Hugosson (M) 

 

 

Olof Eriksson (S) 

Ulla Berne (M) 

Stig Andersson (KD) 

 

Övriga deltagande Enhetschef Conny Johansson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Överförmyndare Håkan Byh § 28 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 19-26 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Cecilia Gustafsson 

Justerande 
 

Christer Thörnell 

 Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Nämnd Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-03-11 
Datum för 

anslags uppsättande 
2015-03- 

Datum för 

anslags nedtagande 
2015-04- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

 

Underskrift 
……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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ÖFN § 19 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Sekretessbelagt ärende protokollförs i särskilt protokoll. Båda protokollen anger tiden 13:00-14:50. 

 

___________________ 
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ÖFN § 20 

 

Jäv som ledamot 
 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndanämnd har mottagit ett brev 

från Lars Hugosson (M) där han meddelar att han avgår som ledamot i överförmyndarnämnden 

omgående.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna och avvaktar beslut från 

kommunfullmäktige i Årjäng att utse en ny ledamot.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Lars Hugosson 
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ÖFN § 21 

 

Överförmyndarenhetens tillgänglighet 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 2 mars 2015 behandlas. 

 

Huvudmän och ställföreträdare ska ha en hög tillgänglighet till överförmyndarverksamhetens 

personal. Lokal förankring och närhet är något som samtliga kommuner värnar om. Tillgänglighet är 

av särskild betydelse för medborgarna vad gäller möjligheten till besök i hemkommunen. 

 

Utgångspunkten är därför att det ska vara möjligt att som god man eller huvudman kunna boka besök 

med överförmyndarenheten i den egna kommunen. Tillgängligheten i de samverkande kommunerna 

utformas och baseras därför på bokade besök efter överenskommelse. Mycket av nödvändig 

kommunikation mellan handläggare och ställföreträdrare kan förstås lösas genom telefonsamtal eller 

via mail/fax. 

 

Om medborgana vill komma i kontakt med överförmyndarenheten men har svårt att ringa under 

telefontid så kan kontakt tas via e-post eller skicka frågor brevledes. Allmänhetens kontakter med 

överförmyndarenheten sker i stor utsträckning via telefon. Under telefontid ska 

överförmyndarenheten kunna ta emot samtal och besvara allmänna frågor. Vid komplicerade ärenden 

som drar ut på tiden bör istället besökstid bokas. Är anknytningen upptagen kan växeltelefonist 

erbjuda telefonören att återkomma senare eller placera samtalet i kö. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden beslutar enligt följande: 

 

 Överförmyndarenheten skall ha telefontid 2 timmar varje helgfri vardag. 

 Besökstid ska vara en vardag i veckan på överförmyndarenhetens kontor i Åmål. 

 Möjlighet till tidsbokning till besök utanför den ordinarie besökstiden i samtliga samverkande 

kommuner. 

 Under januari-mars månad varje år skall mottagningstiderna i respektive kommun utökas för 

att kunna upprätthålla erforderlig service för mottagning av årsredovisningar med mera. 

 Överförmyndarenheten skall ha en myndighetsbrevlåda för mottagande av e-post. 

 Överförmyndarenheten skall ha en telefax. 

 Handlingar ska kunna lämnas in till överförmyndarenheten under vardagar även utanför 

ordinarie besökstid. 

 Handlingar till överförmyndarenheten ska kunna lämnas in till kommunkontoret i respektive 

kommun för vidarebefordran till överförmyndarenheten.  

 Överförmyndarnämnden ska ha en gemensam hemsida för samtliga samverkande kommuner 

med aktuell information och erbjudande om olika e-tjänster. 

 Alla ska ha lika goda möjligheter att kunna besöka överförmyndarenhetens lokaler oavsett om 

man har funktionshinder eller inte. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten  
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ÖFN § 22 

 

Ekonomisk uppföljning 
 

Enhetschef Conny Johansson föredrar en kort ekonomisk prognos för februari månad. 

 

Den budgeterade kostnaden uppgick till 1 780 00 kronor. Totalt ökar kostnaden med cirka 320 000 

kronor. Ökningen beror bland annat på en ökad lokalhyra då de nya lokalerna som 

överförmyndarenheten flyttar till ligger utanför kommunens egna lokaler.  

___________________ 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Överförmyndarenheten 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun
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ÖFN § 23 

 

Rekrytering av handläggare 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 2 mars 2015 behandlas. 

 

I samband med att en av handläggarna kommer gå i pension och avsluta sin anställning i kommunen 

den 1 december 2015 kommer överförmyndarnämnden att behöva rekrytera en ny handläggare för att 

säkerställa kompetensförsörjningen på enheten.  

 

Överförmyndarenheteten kommer att ha en hög arbetsbelastning under hela året med anledning av 

ökat antal ärenden och förändrade arbetsprocesser som ännu inte är helt implementerade i den nya 

organisationen. Det är därför viktigt att personalresurserna inte tappar styrka och effektivitet under 

året med tanke på rättssäkerheten och kvalitén på myndighetsutövningen.  

 

Det skulle vara positivt för utvecklingen av överförmyndarverksamheten och för säkerställande av 

rättsäkerheten om en ny handläggare rekryterades till enheten för att finnas på plats redan i augusti 

månad 2015. Det är viktigt för enhetens stabilitet och effektivitet att en ny handläggare är väl 

inarbetad i överförmyndarverksamheten innan pensionsavgången blir aktuell under hösten 2015.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden beslutar att bevilja medel för att rekrytera en handläggare till 

överförmyndarverksamheten från och med 1 augusti 2015.  

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten
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ÖFN § 24 

 

Invigning av nya lokaler 
 

Den 1 april 2015 klockan 14.00 kommer det att vara en officiell invigning av överförmyndarenheten 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarenhet på Kyrkogatan 6 i 

Åmål. Samtliga ledamöter i nämnden är inbjudna. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.  

___________________ 
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ÖFN § 25 

 

Statistik – februari månad  
 

Enhetschef Conny Johansson informerar om hur statistiken för februari månad sett ut och redovisar 

hur de ser ut i respektive kommun.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna tillsammans med bilagan Statistik för 

februari månad 2015. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 26 

 

Genomgång – vite 
 

Enhetschef Conny Johansson delar ut boken Gode mannens ABC till samtliga ledamöter. Vidare går 

enhetschef Conny Johansson igenom vitesföreläggande och förfarandet med det.  

 

Överförmyndarenheten kommer att redovisa för de årsräkningar som inte kommit in i tid för 

överförmyndarnämnden på nästa sammanträde.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 


