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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 12.10 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD),  

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

Ersättare Olof Eriksson (S) 

Ulla Berne (M) 

Stig Andersson (KD) 

Bo Augustsson (S) 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisbeth Johansson, §§ 9-10 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 9 - 15 
Cathrine Edlund  

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 2017-02-13 
Datum för 

anslags uppsättande 2017-02- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017-02- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 9 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

___________________ 
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ÖFN § 10 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00-12.10. 

 

___________________ 
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ÖFN § 11 

 

Årsrapport 2016 
 

Årsrapport från enhetschef Conny Johansson behandlas. 

 

Budget för 2016 för överförmyndarnämnden uppgick till 3 417 tkr (tusen kronor). I den sista 

prognosen per 2016-11-30 beräknades en avvikelse på 0 tkr jämfört med budget. Det verkliga 

utfallet slutar på en avvikelse på 0 tkr. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger rapporten till handlingarna samt skickar den till kommun-

fullmäktige och ekonomichef i respektive kommun. 

 

___________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Ekonomichef i respektive kommun 

Kommunfullmäktige i respektive kommun 
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ÖFN § 12 

 

Årsredovisning helåret 2016 
 

Årsredovisning från enhetschef Conny Johansson behandlas. 

 

År 2016 har varit ett händelserikt verksamhetsår med en ökning av antal ärenden. Såväl antalet 

dementa äldre som personer med psykiska sjukdomar har ökat. Antalet ensamkommande barn 

har ökat markant under 2015/2016. För att klara arbetsbelastningen har enheten rekryterat nya 

handläggare samtidigt som rutiner kontinuerligt har setts över. 

 

Länsstyrelsens bedömning av verksamheten 2016 är, utifrån den årliga granskningen av över-

förmyndarnämndens verksamhet, att ”Akterna förefaller vara i mycket god ordning och noggrant 

skötta. Länsstyrelsens intryck är att handläggningen sköts på ett mycket bra sätt med en hög am-

bitionsnivå av kompetenta handläggare”. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger årsredovisningen 2016 till handlingarna samt skickar den till 

kommunfullmäktige i respektive kommun. 

_____________________________ 

Beslut skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Kommunfullmäktige i respektive kommun 
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ÖFN § 13 

 

Internkontrollplan 2017 
 

Förslag till internkontrollplan 2017 från enhetschef Conny Johansson behandlas. 

 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild 

plan för uppföljning av den interna kontrollen (internkontrollplan). Intern kontroll finns även 

reglerad i kommunallagen. 

 

Intern kontroll utgör ett verktyg för att styra verksamhet och ekonomi, säkerställa att lagar och 

regler efterföljs samt att fastställda mål uppnås. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2017. Processer/rutiner som 

ska följas upp är: Arvodesbeslut, delegationsordningens efterlevnad, kontroll av ställföreträdare 

samt ärenden. 

____________________________ 

Beslut skickas till: 

Kommunstyrelsen i respektive kommun 
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ÖFN § 14 

 

Statistik 
 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för helåret 2016 samt för januari månad 2017. 

 

Samtliga i överförmyndarnämnden ingående kommuner har under 2016 ökat sitt invånarantal. 

Antalet ställföreträdarskapsärenden ökade 2016 jämfört med föregående år. 

 

Migrationsverkets prognos är att antalet ensamkommande barn 2017 kan komma att uppgå till 

2 700 barn. En aktuell fråga är om den gode mannen ska kvarstå som god man vid eventuellt 

överklagande av Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd (inkl. åldersbedömning). 

 

Årsräkningar från ställföreträdare har börjat komma in till överförmyndarenheten. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 

 

_____________________________ 

Beslut skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 15 

 

Information/meddelanden 
 

- Enhetschef Conny Johansson informerar om budgetberedning i Åmåls kommun. 

 

- Nämnden informeras om Länsstyrelsens tillsyn med bland annat kontroll av akter. 

Länsstyrelsen kommer att skicka ut ett särskilt protokoll från inspektionen till de sam-

verkande kommunerna. 

 

- Information lämnas från genomförd årlig utbildning för gode män. 

 

- Information lämnas från genomförd utbildning om bland annat rättsfall, åldersuppskriv-

ningar och dess ekonomiska konsekvenser, framtidsfullmakter och överförmyndarnämn-

dernas roll. 

 

- Information lämnas även om genomförda utbildningar i att upprätta årsräkningar. Utbild-

ningstillfällen har erbjudits i samtliga i nämnden ingående kommuner. 

 

- Information lämnas om en utbildning i Länsstyrelsens regi där man bland annat behand-

lade lagförslag om åldersuppskrivningar. 

 

- Nämndsekreterare Pierre Carroz informerar om rutiner för utbetalning av mötesarvoden 

till nämndens ledamöter och ersättare. Enligt kommunernas gemensamma avtal ska 

underlag lämnas direkt till respektive kommun som svarar för utbetalningen. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

_____________________________ 

 


