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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 

Plats och tid Päronsalen, klockan 13:15–16:20 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare 

Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD), vice ordförande 

Göran Andreasson (S) 

Bo Augustsson (S) ersätter Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S)  

 

 

Övriga deltagande Enhetschef Conny Johansson 

Nämndsekreterare Sumali Skott 

Controller Eva Larsson § 64, 68-69 

Handläggare Lisbeth Johansson § 64-75 

Handläggare Ida Gustafsson, Marie Forsgren § 65-66, 71-74 

  

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 68-75 
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 2015-09-21 
Datum för 

anslags uppsättande 
2015-09- 

Datum för 

anslags nedtagande 
2015- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

 

Underskrift 
……………………………………………………. 
Sumali Skott 
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ÖFN § 68 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendet försäljning av fastighet i Bengtsfors läggs till föredragningslisan som därmed fastställs.  

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs i särskilt protokoll.  

 

Båda protokollen anger tiden 13:15–16:20. 

___________________ 
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ÖFN § 69 

 

Ekonomisk prognos –augusti 2015 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 15 september 2015 behandlas.  

 

Redovisade intäkter/kostnader för januari- augusti 2015 uppgår till minus 262 000 kronor för 

överförmyndarkontoret. 

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

beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. 

Prognosen samt redovisade och budgeterade kostnader/ intäkter för perioden sammanställs i följande 

Prognosrapport: 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget Årsprognos 

Beräknat 
utfall 

80, Överförmyndarnämnd Åmål 41 120 0 120 

81, Överförmyndarkontor -262 0 0 0 

Summa -221 120 0 120 

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

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 § 70 

 

Statistik, nuläge 
 

Enhetschef Conny Johansson informerar kort om hur det ser ut på enheten och för respektive 

kommun. 

 

Antalet nya ärenden med ensamkommande barn var i augusti 14 stycken. Under perioden 1-21 

september är antalet 25.  

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 71 

 

Val av vice ordförande 2016 
 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Sumali Skott daterad 11 september 2015 behandlas. 

 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd bedriver sedan 1 

januari 2015 en gemensam överförmyndarenhet. I det gemensamma avtalet står det att posten som 

vice ordförande bör rotera årsvis mellan deltagande kommunernas företrädare. I avtalet står det inget 

om i vilken ordning vice ordförande posten bör rotera.  

 

Förslagsvis utses värdkommunens ordinarie ledamot till vice ordförande under det första året. 

Därefter roterar vice ordförande posten i bokstavsordning, Bengtsfors som 2016 års vice ordförande, 

2017 utses Säffle kommuns ledamot och 2018 utses Årjängs kommuns ledamot som vice ordförande.  

 

Kanslienheten i värdkommunen kommer att skicka en påminnelse till respektive medlemskommun 

varje år inför val av vice ordförande. 

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd beslutar att välja 

värdkommunens ledamot till vice ordförande under det första året. Därefter roterar vice ordförande 

posten i bokstavsordning.  

 

För år 2016 väljer överförmyndarnämnden Göran Andreasson (S) som vice ordförande. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Åmåls kommun  

Bengtsfors kommun  

Säffle kommun 

Årjängs kommun  
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ÖFN § 72 

 

Överförmyndarenheten - arbetsbelastning 
 

Enhetschef Conny Johansson berättar kort om den höga arbetsbelastningen på enheten. Framförallt är 

det tillsättning av gode män till ensamkommande barn som tar den större delen av arbetstiden. Detta 

gör att övriga ärenden får en lägre prioritet.  

 

Handläggarna på överförmyndarenheten berättar kort hur de upplever den höga arbetsbelastningen 

som råder. De påpekar att ytterligare en handläggare till enheten skulle underlätta det löpande arbetet 

betydligt.  

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

Överförmyndarnämnden diskuterar frågan och konstaterar att det finns behov av förstärkning på 

enheten för att på ett rättssäkert sätt kunna utföra sitt uppdrag. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden beslutar att äska mer pengar hos kommunfullmäktige i respektive kommun 

till en rekrytering av en handläggare till överförmyndarenheten, samt en halvtidstjänst från 1 dec 2015 

i 6 månader.  

 

Nämnden ger i uppdrag till överförmyndarnämndens presidium att tillsammans med enhetschef 

Conny Johansson, ta fram en skrivelse till kommunfullmäktige i respektive kommun.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Åmåls kommun  

Bengtsfors kommun  

Säffle kommun 

Årjängs kommun  
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ÖFN § 73 

 

Verksamhetsplan 2016 
 

Diskussion förs kring verksamhetsplanen för 2016.  

 

Verksamhetsplan 2016 behöver revideras och kommer att återkomma vid nästa nämndmöte för beslut. 

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden ger i uppdrag åt enhetschefen för överförmyndarenheten att revidera 

verksamhetsplanen för 2016.  

 

Verksamhetsplan 2016 kommer att återkomma vid nästa nämndmöte för beslut. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten
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ÖFN § 74 

 

Internkontrollplan 2016 
 

Diskussion förs kring internkontrollplan för överförmyndarnämnden. Överförmyndarenheten får i 

uppdrag att ta fram en internkontrollplan till nästa nämndmöte.  

 

Beslut om internkontrollplan 2016 kommer att tas vid nästa nämndmöte.    

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden ger i uppdrag åt enhetschefen att ta fram en internkontrollplan för 2016. 

 

Internkontrollplan 2016 kommer att återkomma vid nästa nämndmöte för beslut. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 75 

 

Information/meddelanden 
 

- Länssyrelsen, meddelande om granskning 

 

Överförmyndarnämndens behandling 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.  

___________________ 

 

 


