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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 10.45 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD)  

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

Ersättare Olof Eriksson (S), §§ 29 - 33 

Stig Andersson (KD) 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 24 - 28 
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 2017-03-13 
Datum för 

anslags uppsättande 2017-03-21 
Datum för 

anslags nedtagande 2017-04-04 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 24 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

___________________ 
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ÖFN § 25 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs med ett tillägg: Ekonomisk prognos februari 2017. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00-10.45. 

 

___________________ 
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ÖFN § 26 

 

Ekonomisk prognos februari 2017 

 

Redovisade kostnader för överförmyndarkontoret januari – februari 2017 uppgår till 561 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 605 tkr. 

 

I prognosrapporten nedan är intäkterna ännu inte bokförda. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201702 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

81 Administration, kostnader 561 3 630 0 3 630 

81 Administration, intäkter 0 -3 630 0 -3 630 

81 Debiterade/uppbokade kostnader 1 627 0 0 0 

Summa 2 188 0 0 0 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden ställer sig bakom rapporten och skickar den till respektive kommun-

fullmäktige samt ekonomichefer i respektive kommun. Till ekonomichefer skickas rapporten på 

begäran omgående. 

 

_________________________________ 

Skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Ekonomichefer i respektive kommun 

Kommunfullmäktige i respektive kommun 
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ÖFN § 27 

 

Statistik 
 

Enhetschef Conny Johansson redovisar aktuell statistik och konstaterar bland annat att fördel-

ningsnyckeln för kommunernas kostnadsandelar inte har förändrats nämnvärt då samtliga fyra 

kommuner har ökat i folkmängd. 

 

Kostnaden beräknad i procent per antal invånare ligger lägst i Bengtsfors med 1,73 procent och 

högst i Säffle med 2,34 procent. 

 

Under 2016 öppnades 327 akter hos överförmyndarenheten och 275 akter avslutades. Huvud-

mäns och myndlingars totala tillgångar uppgår till 276 276 000 kronor. 

 

Antalet ensamkommande barn är för närvarande 202 barn totalt i de fyra kommunerna. Av dessa 

fyller 100 barn 18 år under 2017. 

 

För barn som får uppehållstillstånd ska i stället för en god man en särskilt förordnad förmyndare 

utses och verka till och med att barnet fyller 18 år. I många fall hinner någon förmyndare inte bli 

utsedd före 18-årsdagen. 

 

Barn som av Migrationsverket får sin ålder uppskriven bör enligt rekommendation från Sveriges 

Kommuner och Landsting få behålla den gode mannen under överklagandetiden. Arvodeskostna-

den täcks i sådant fall inte längre av Migrationsverket utan övergår till kommunen. 

 

Arbetssituationen på överförmyndarenheten är fortsatt ansträngd med en hög arbetsbelastning. 

  

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till respektive kommun. 

 

___________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 28 

 

Information/meddelanden 
 

- Enhetschef Conny Johansson kommenterar Länsstyrelsens inspektion av verksamheten. 

Av protokollet som varit utsänt till nämndens ledamöter framgår att inspektionen fann 

verksamheten mycket välskött, med en noggrann, ambitiös handläggning och service-

inriktat bemötande. 

 

Överförmyndarnämnden vill gärna framföra sin uppskattning till alla anställda vid 

överförmyndarenheten, som under en lång tid av ökad arbetsbelastning har utfört ett 

mycket gott arbete med hög kvalitet. 

 

- Enhetschef Conny Johansson informerar om kommande Länsträff i Karlstad den 3 maj, 

program kommer. 

 

- Enhetschef Conny Johansson informerar vidare om en inbjudan från Länsstyrelsen till 

utbildning om problematiken med ensamkommande barn som mår dåligt. En handläg-

gare från överförmyndarenheten samt en god man från vardera av de fyra kommunerna 

kommer delta. Kunskapen kan föras vidare till stöd för gode män för ensamkommande 

barn, exempelvis vid nätverksträffar. 

 

- Enhetschef Conny Johansson meddelar att kallelse kommit till en träff med Bengtsfors 

kommunstyrelse angående nämndens verksamhet. Conny Johansson, Cecilia Gustafsson 

och Stig Andersson deltar från överförmyndarnämnden. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar och lägger informationen till handlingarna. 

 

_______________________ 

 


