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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 – 11:10 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S), vice ordförande 

Bo Augustsson (S) ersätter Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

Ersättare Olof Eriksson (S) 

Ulla Berne (M) 

Stig Andersson (KD) 

Övriga deltagande Enhetschef Conny Johansson 

Controller Eva Larsson §§ 75-77, 81 

Handläggare Ida Gustafsson, §§ 75-77, 81-82 

Handläggare Marie Forsgren, §§ 75-77, 81-82 

Handläggare Lisa Carlsson, §§ 75-77, 81-82 

Administratör Helena Stensson, §§ 75-77, 81-82 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 75-80 
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 2016-06-13 
Datum för 

anslags uppsättande  
Datum för 

anslags nedtagande  

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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ÖFN § 75 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs i särskilt protokoll.  

 

Båda protokollen anger tiden 09:00–11:10. 

___________________ 
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ÖFN § 76 

 

Presentation av ny medarbetare 
 

Helena Stensson är nyanställd som administratör på överförmyndarenheten sedan den 1 juni 2016. 

 

Helena presenterar sig själv för överförmyndarnämnden. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Ordföranden och nämnden önskar Helena hjärtligt välkommen till överförmyndarenheten. 

___________________ 
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ÖFN § 77 

 

Ekonomisk prognos maj 2016 
 

Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterat 3 juni 2016 behandlas.  

 

Controller Eva Larsson redogör för ekonomiprognosen för maj månad.  

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

beräknat utfall för helåret och årsbudgeten. 

Redovisade kostnader för överförmyndarkontoret januari- maj 2016 uppgår till 1 403 tusen kronor 

(tkr) att jämföras med budget för motsvarande period på 1 381 tkr. 

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

nedanstående prognosrapport. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat för 

perioden 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

Avvikelse i % 
av årsbudget 

80, överförmyndarnämnd 
Åmål 

59 120 0 120 0 

81, överförmyndarkontor 
- kostnader 

1 403 2 998 0 2 998 0 

81, överförmyndarkontor 
- intäkter 

-1 381 -2 998 0 -2 998 0 

Summa 81 120 0 120 0 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden ställer sig bakom rapporten och skickar den till respektive 

kommunfullmäktige samt ekonomicheferna i respektive kommun. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Ekonomichefen i respektive kommun 

Kommunfullmäktige i respektive kommun 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 78 

 

Statistik, nuläge 
 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för maj 2016 samt informerar om det nuvarande läget 

på enheten. 

 

Antalet nya ärenden om ensamkommande barn har satt sig sedan några månader tillbaka. Samtliga har 

en förordnad god man och verksamheten bedöms som stabil. 

 

Enhetschef Conny Johansson informerar vidare om att enheten fortsätter att arbeta med granskningen 

av årsräkningarna. I dagsläget är cirka 90 procent av årsräkningarna granskade. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och tackar för den. 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 79 

 

Rapport från Länsstyrelsens inspektion 

 

Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götaland daterad 2 juni 2016 behandlas. 

 

Enhetschef Conny Johansson redovisar för Länsstyrelsens inspektion på överförmyndarenheten i 

Åmål den 20 april. 

Inför inspektionen fyllde överförmyndarenheten i ett frågeformulär med uppgifter om 

verksamhetsåret 2015.  

Inspektionsbesöket varade en hel dag och omfattade diskussioner med överförmyndarenhetens 

personal samt granskning av ett antal stickprovsvis utvalda akter om ensamkommande barn. 

Ett kortare samtal avslutade besöket och ett antal akter togs med till Länsstyrelsens kontor för 

granskning. 

Granskningen omfattade verksamhetsåret 2015 men även tiden innan dess. 

 

I sin rapport framför Länsstyrelsen sina synpunkter om verksamheten och de iakttagelser som gjorts i 

de granskade akterna. 

Avslutningsvis gör Länsstyrelsen följande bedömning: 

Granskningen av det allmänna diariet och registret över ställföreträdarskap föranleder inte några 

påpekanden. Akterna förefaller att vara i mycket god ordning och noggrant skötta. Länsstyrelsens 

intryck är att handläggningen sköts på ett mycket bra sätt med en hög ambitionsnivå av kompetenta 

handläggare. Länsstyrelsen har bemötts på ett positivt sätt och fått god hjälp under inspektionen.  

 

Enhetschef Conny Johansson betraktar Länsstyrelsens bedömning som mycket positivt utifrån 

helheten och med hänsyn till de svåra omständigheterna som flyktingkrisen föranledde under hösten 

2015. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden tackar överförmyndarenheten för sitt utomordentliga arbete under 2015. 

Överförmyndarnämnden tar till sig Länsstyrelsens synpunkter och berömmer överförmyndarenheten 

för den goda bedömningen från Länsstyrelsen.  

___________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunfullmäktige i respektive kommun 
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ÖFN § 80 

 

Information/meddelanden 
 

 Återrapportering från besöket på kommunstyrelsen i Årjäng den 8 juni 2016: 

 

Ordförande Cecilia Gustafsson (S), Årjängs ledamot Gunwald Karlsson (S) samt enhetschef Conny 

Johansson besökte kommunstyrelsen i Årjäng den 8 juni 2016 för att redovisa sin verksamhet. Många 

frågor ställdes och kommunstyrelsen visade stort intresse. 

 

 Möte mellan Justitieminister, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): 

 

Enhetschef Conny Johansson informerar om att Justitieminister Morgan Johansson (S) kallade till sig 

representanter för länsstyrelserna och SKL den 8 juni 2016 för att diskutera 

överförmynderiverksamhet.  

Mötet fokuserade på vad som kan göras inom ramen för dagens lagstiftning. Diskussioner fördes 

kring åtgärder för att stärka tillsynen över överförmyndare och gode män och bland annat frågan om 

ett nationellt register över gode män och förvaltare väckte regeringens intresse. 

Regeringen kommer att ge länsstyrelserna i uppdrag att komma med förslag på förbättringar eller 

förändringar när det gäller tillsynen över överförmyndare och gode män. 

 

 

 Ordföranden tackar alla ledamöter samt all personal för ett gott samarbete under första 

halvåret och önskar alla en trevlig sommar. 

 

___________________ 

 

 

 


