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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 – 12:25 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 
Christer Törnell (KD) 
Göran Andreasson (S), vice ordförande 
Margareta Bäckström (C) 
Gunwald Karlsson (S) 

Ersättare Ulla Berne (M) 
Stig Andersson (KD) 
Bo Augustsson (S) 

Övriga deltagande Enhetschef Conny Johansson 
Controller Eva Larsson §§ 8-9, 15 
Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 
Skrifter Sekreterare 

 
Paragrafer 8-14 

Pierre Carroz  

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 2016-02-15 
Datum för 
anslags uppsättande  Datum för 

anslags nedtagande  
Förvaringsplats 
för protokollet 

Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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ÖFN § 8 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Ärende Ekonomisk prognos utgår. 
Följande ärenden läggs till föredragningslistan, som därmed fastställs: 
 

- Rekrytering av administratör 
- Återrapportering från konferens och möte 

 
Sekretessbelagda ärenden protokollförs i särskilt protokoll.  
 
Båda protokollen anger tiden 09:00–12:25. 
 
___________________ 
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ÖFN § 9 
 
Årsrapport 2015 
 
Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 10 februari 2016 behandlas.  
 
Controller Eva Larsson redovisar en ekonomisk sammanfattning för år 2015. 

Budget 2015 för överförmyndarnämnden uppgick till 1 780 tusen kronor (tkr). I den sista prognosen 
per 30 november 2015 beräknades en avvikelse på 450 tkr jämfört med budget. Det verkliga utfallet 
slutar på en avvikelse på 688 tkr. De största skillnaderna mellan den slutliga avvikelsen jämfört med 
budget och prognosen hänförs till: 

- Personalkostnader: minus 461 tkr 

- Hyra/städ/el: minus 89 tkr 

- Utbildningskostnader: minus 48 tkr 

- Övergripande administration: minus 73 tkr. 

 

Överförmyndarnämndens behandling 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
Överförmyndarnämnden lägger rapporten till handlingarna och skickar den till respektive 
kommunfullmäktige samt ekonomicheferna i respektive kommun. 
 
___________________ 
Beslut skickas till: 
Enhetschef för överförmyndarenheten Conny Johansson 
Ekonomichefen i respektive kommun 
Kommunfullmäktige i respektive kommun 
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ÖFN § 10 
 
Verksamhetsplan 2016 
 
Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 4 februari 2016 behandlas.  
 
Förslag till verksamhetsplan har sin utgångspunkt i Vision 2020 samt i de strategiska 
utvecklingsområden och strategiska mål som kommunfullmäktige i Åmål tagit beslut om: 
 

- Barn och unga 
- Åldrande med livskvalitet 
- Arbete och näringsliv 
- Kultur och fritid 
- Samverkan och service 
- Kommunens roll i omvärlden 
- Klimat och miljö 
- Samhällsbyggande 

 
Med dessa strategiska mål som utgångspunkt har sydvästra Värmlands och norra Dalslands 
gemensamma överförmyndarnämnd beslutat om inriktningsmål som ska vara vägledande för 
enhetsmål inom den gemensamma överförmyndarnämndens verksamheter. 
 
Överförmyndarnämndens behandling 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
Överförmyndarnämnden antar förslaget till verksamhetsplan för år 2016. 
 
___________________ 
Beslut skickas till: 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen i Åmåls kommun 
Säffle kommun 
Årjängs kommun 
Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 11 
 
Statistik, nuläge 
 
Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för januari och februari 2016 samt informerar om det 
nuvarande läget på enheten. 
 
Antalet nya ärenden om ensamkommande barn har minskat i januari och februari. 
Antalet ensamkommande barn som saknar en förordnad god man har också minskat kraftigt i februari. 
  
Enhetschef Conny Johansson informerar vidare om att enheten fortsätter arbeta med att få in 
årsräkningarna. 
 
Överförmyndarnämndens behandling 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
___________________ 
Beslut skickas till: 
Säffle kommun 
Årjängs kommun 
Bengtsfors kommun 
  
 
  



 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands  
gemensamma överförmyndarnämnd 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2016-02-15 

 
 
Sida 
6(8) 

   
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

ÖFN § 12 
 
Information/meddelanden 
 

 Brev från Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSO) om överförmyndarnas situation i 
landet med anledning av ärendena om god man för ensamkommande barn. 

 
Överförmyndarnämndens behandling 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
___________________ 
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ÖFN § 13 
 
Rekrytering av administratör till överförmyndarenheten 
 
Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 12 februari 2016 behandlas.  
 
Överförmyndarenheten har en hög arbetsbelastning med anledning av ökat antal ärenden och 
förändrade arbetsprocesser som ännu inte är helt implementerade i den nya organisationen. 
 
Det har varit en markant ökning av ensamkommande barn till kommunerna och kommunernas 
mottagning speglar av sig i överförmyndarverksamheten, i och med att de ensamkommande barnen 
ska förordnas en god man som företräder dem. Gode männen står under tillsyn och arvoderas av 
överförmyndarnämnden. Den stora mängden ärenden har påverkat överförmyndarenhetens 
möjligheter att bedriva sin ordinarie tillsynsverksamhet. Utifrån att verksamheten expanderar, ökar 
också behovet av samordning av det administrativa arbetet med att rekrytera, utbilda och arvodera 
gode män för de ensamkommande barnen. 
 
En allt större arbetsbelastning för överförmyndarenheten med att administrera de ensamkommande 
barnen har inneburit att ärendebalanserna för övriga ärenden har ökat. Överförmyndarnämndens 
riskbedömning är att ärendebalanserna leder till för långa handläggningstider hos 
överförmyndarenheten vilket är negativt för rättsäkerheten men även otillfredsställande för 
handläggarnas nuvarande arbetsbelastning. 
 
Personalförstärkningen ska också beakta de lagförändringar som har påverkat och utökat 
överförmyndarens ansvarsområden för tingsrättens utredningar och de ökade kvalitetskrav som detta 
medfört på verksamheten. Med tanke på rättsäkerheten och kvalitén på myndighetsutövningen är det 
därför viktigt att överförmyndarenheten tillförs mer personalresurser för att effektivt kunna bearbeta 
ärendebalanserna. 
 
Överförmyndarnämndens behandling 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar att äska medel hos respektive kommun för en tidsbegränsad 
anställning av administratör till överförmyndarenheten under perioden 1 april 2016 till 31 december 
2016. 
 
___________________ 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelse i respektive kommun 
Enhetschef för överförmyndarenheten Conny Johansson 
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ÖFN § 14 
 
Återrapportering 
 

 Återraportering från Överförmyndarnyheter 2016, en föreläsning av Jan Wallgren. 
 Återrapportering från mötet med kommunrevisorerna för nämndens samarbetskommuner den 

9 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämndens behandling 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
___________________ 
 
 
 
 


