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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 

Plats och tid Päronsalen, klockan 13:00–15:05 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD), vice ordförande 

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Börje Liviken (M) ersätter Gunwald Karlsson (S)  

 

 

Olof Eriksson (S) 

Ulla Berne (M) 

 

 

Övriga deltagande Enhetschef Conny Johansson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Controller Eva Larsson § 59-60 

Handläggare Ida Gustafsson  

  

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 59-63 
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 2015-08-18 
Datum för 

anslags uppsättande 
2015-08- 

Datum för 

anslags nedtagande 
2015-09- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

 

Underskrift 
……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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ÖFN § 59 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Följande läggs till föredragningslistan: 

 

 Margareta Bäckström (C) vill informera nämnden om ett ärende. 

 Christer Törnell (KD) vill informera nämnden om ett ärende. 

 

Därefter fastställs föredragningslistan. 

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs i särskilt protokoll. Båda protokollen anger tiden 13:00–

15:05. 

 

___________________ 
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ÖFN § 60 

 

Ekonomisk prognos –juli 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterat augusti 2015 behandlas.  

 

Budgeten följs upp tio gånger per år varvid prognos upprättas, det vill säga eventuell avvikelse mellan 

beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. 

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd prognostiserar totalt 

ett underskott på 240 000 kronor. Den främsta orsaken till avvikelse är rekryteringskostnader. 

Personalkostnaderna prognostiseras att överstiga budgeten på grund av en rekrytering som kommer 

att ske senare under året, vilket kommer medför att det under ca 5 mån kommer att finnas fyra 

personer på enheten, detta för att kunna överföra kompetens. 

Eftersom varje kommun kommer att belastas för eventuellt underskott och debitering kommer att ske 

till varje enskild kommun så kommer inte underskottet att belasta överförmyndarnämnden vilket gör 

att prognosen för nämnden blir 0 kronor. Men prognostiserat underskott kommer att belasta 

kommunerna på följande sätt (enligt avtalad fördelningsnyckel): 

Bengtsfors  minus 49 000 kronor 

Åmål          minus 62 000 kronor 

Säffle          minus 78 000 kronor 

Årjäng         minus 51 000 kronor 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger rapporten till handlingarna och skickar den till respektive 

kommunfullmäktige samt ekonomicheferna i respektive kommun. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Enhetschef 

Ekonomienheten 

Ekonomichefen i respektive kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun  
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ÖFN § 61 

 

Statistik, nuläge 
 

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

 

Cirka 95 procent av samtliga årsräkningar är färdiggranskade och arvoderade. 

 

Antalet nya ärenden med ensamkommande barn ökar. Det är tidskrävande och kräver i princip en 

heltidstjänst för att klara av ärenden med ensamkommande barn. I nuläget är det en mycket hög 

belastning på överförmyndarenheten. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 62 

 

Presentation av ny handläggare 
 

En ny handläggare till överförmyndarenheten har rekryterats. Tjänsten är tillsatt av Ida Gustafsson 

som började den 3 augusti 2015. 

 

Ida Gustafsson presenterar sig själv för överförmyndarnämnden. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 
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ÖFN § 63 

 

Information 
 

 Revision 20 augusti  

 Margareta Bäckström (C) informerar nämnden om ett ärende. 

 Christer Törnell (KD) informerar nämnden om ett ärende. 

 

___________________ 

 


