
 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands  
gemensamma överförmyndarnämnd 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2015-05-21 

 
 
Sida 

1(6) 

   
   

   
 
 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00–11:15 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD), vice ordförande 

Göran Andreasson (S) 

Bo Augustsson (S) ersätter Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S)  

 

 

Ulla Berne (M) 

Stig Andersson (KD) 

 

Övriga deltagande Enhetschef Conny Johansson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Controller Anna Thor §§  39-41 

Handläggare Marie Forsgren §§ 38, 42-46 

Handläggare Lisbeth Johansson §§ 38, 42-47 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 38-42 
Sumali Skott  

Ordförande 
  

Cecilia Gustafsson 

Justerande 
 

Christer Törnell 

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

Nämnd Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2015-05-21 
Datum för 

anslags uppsättande 
2015- 

Datum för 

anslags nedtagande 
2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

 

Underskrift 
……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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ÖFN § 38 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendet God mans ansvar vid resa till möte protokollförs i det offentliga protokollet. 

Föredragningslistan är därmed fastställs. 

 

Sekretessbelagt ärende protokollförs i särskilt protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00–11:15. 

___________________ 
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ÖFN § 39 

 

Ekonomisk prognos - april 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 13 maj behandlas.  

 

Redovisade intäkter/kostnader för januari- april 2015 uppgår till 380 000 kronor att jämföras med 

budget för motsvarande period på 40 000 kronor. Budgeten för hela året är satt till 120 000 kronor 

beroende på att alla kommuner debiteras enligt en fördelningsnyckel som är avtalad. Enbart 120 000 

kronor i ersättningar för Åmåls politiker finns budgeterad. 

Prognostiserat underskott på 339 000 kronor kommer att belasta kommunerna på följande sätt (enligt 

avtalad fördelningsnyckel): 

Bengtsfors  – 69 000 kronor 

Åmål           – 89 000 kronor 

Säffle        – 111 000 kronor 

Årjäng         – 71 000 kronor 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger rapporten till handlingarna och skickar till respektive 

kommunfullmäktige samt ekonomicheferna i respektive kommun. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomienheten 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun  
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ÖFN § 40 

 

Arvoden till ledamöter 
 

Diskussion förs huruvida arvodesblanketter ska lämnas till Åmåls kommun eller till respektive 

kommun. Det är Åmåls kommun som ska betala ut arvoden till ledamöterna i nämnden.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 
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ÖFN § 41 

 

Statistik 
 

Enhetschef Conny Johansson informerar kort om hur det ser ut i respektive kommun. 

 

Granskningen av årsräkningarna är klara för Säffle kommuns och Årjängs kommuns del. I Åmåls 

kommun är det cirka 100 årsräkningar och i Bengtsfors kommun är det cirka 70 årsräkningar kvar att 

granska. 

 

Återsökningar från bland andra Migrationsverket ska ske från respektive kommun. Säffle kommun 

önskar köpa tjänsten från Åmåls kommun. 

 

E-tjänster finns för bland annat blanketter där man kan fylla i formulär elektronisk men det går inte att 

signera formulären elektroniskt ännu.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 42 

 

God mans ansvar vid resa 
 

Tjänsteskrivelse från handläggare Marie Forsgren daterad 6 maj 2015 behandlas. 

 

Varje ensamkommande barn får en god man. Den gode mannen företräder barnet i alla situationer. 

Det är däremot inte den gode mannens uppgift att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av 

barnet. Det ansvarar boendet och i sista hand socialnämnden för. Med detta ansvar menas bland annat 

att följa med på resa till Migrationsverket och därmed att ordna med transport till de olika möten som 

det ensamkommande barnet ska delta i samt se till att det är någon vuxen som följer med barnet. Den 

gode mannen ska endast finnas på plats och närvara vid det möte eller den utredning som är aktuell.  

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden beslutar att förtydliga de rutiner och förhållningssätt som gäller för den gode 

mannen när de ska företräda barnet vid möten på annan ort. Det är boendet och i sista hand 

socialnämnden som ska ansvara för transport till de olika möten som det ensamkommande barnet ska 

delta i.  

 

Enhetschefen får i uppdrag att ta kontakt med tingsrätten för att undersöka möjligheten för 

Migrationsverket att hålla möten i Trollhättan eller Vänersborg.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

 


