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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 12.00 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Margareta Bäckström (C), §§ 100-102 

Ulla Berne (M) ersätter Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Gunwald Karlsson (S) 

 

 Ersättare Olof Eriksson (S) 

Stig Andersson (KD) 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisa Carlsson 

Handläggare Ida Gustafsson, §§ 98-99 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 98 - 102 
Cathrine Edlund  

Ordförande 
  

Cecilia Gustafsson 

Justerande 

 

Ulla Berne 

  
Anslag/bevis  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Nämnd Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2017-09-11 
Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 98 

 

Val av justerare 

 

Ulla Berne (M) utses att justera dagens protokoll. 

 

___________________ 
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ÖFN § 99 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs med en förändring: Ekonomisk prognos för augusti månad utgår 

och redovisas vid kommande nämnd. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 12.00. 

 

___________________ 
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ÖFN § 100 

Statistik 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för augusti månad och konstaterar att nya 

ansökningar om god man var få under augusti. Nya anmälningar, oftast inkommande från 

socialtjänsten, om att behov finns av en god man inkom det inga i augusti. Eventuellt kan 

semesterperioden ha gett en eftersläpning av inkommande anmälningar. 

 

Antalet ärenden med ensamkommande barn fortsätter att minska och det fanns vid augusti 

månads utgång 123 ärenden totalt i samverkanskommunerna. 

 

Antalet pågående ärenden av annat slag är många och nya ärenden tillkommer fortlöpande. 

Balansen visar fortsatt cirka ett hundratal ärenden under utredning. 

 

Granskningen av årsräkningar ligger väl i balans med 96 procent granskade. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

___________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 101 

 

Verksamhetsberättelse Tertial 2 2017 

 

Dokumentet Verksamhetsberättelse Tertial 2 2017 daterat 4 september 2017 behandlas. 

 

I berättelsen beskrivs och kommenteras måluppfyllelsen för de inriktningsmål som styr 

överförmyndarnämndens verksamhet utifrån Vision 2020. 

 

Berättelsen innehåller en beskrivning av uppdraget, redovisning av viktiga händelser inom 

nämndens ansvarsområde samt mål- och resultatuppföljning. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden lägger verksamhetsberättelsen för tertial 2 2017 till handlingarna 

samt skickar den till ekonomienheter i samverkanskommunerna. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Ekonomienheter i samverkanskommuner 
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ÖFN § 102 

Information/meddelanden 

- Enhetschef Conny Johansson informerar om tre kommande seminarier och 

utbildningsdagar i höst: Från Västra Götalandsregionen, från Länsstyrelsen i 

Värmland samt från Föreningen Sveriges Överförmyndare, FSÖ. Inbjudningarna 

kommer att distribueras till nämndens ledamöter. 

 

- Göran Andreasson (S) och enhetschef Conny Johansson rapporterar från ett möte 

med kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun angående överförmyndarnämndens 

verksamhet. 

 

- Nämnden informeras om revisorernas grundläggande granskning 2017. Revisorerna 

och nämnden träffas den 11 december. 

 

- Nämnden tar för kännedom del av ett säljbrev till allmänheten där en juristbyrå 

erbjuder sina tjänster vid tecknande av framtidsfullmakter. 

 

- Cecilia Gustafsson (S), Ulla Berne (M), enhetschef Conny Johansson och handläg-

gare Lisa Carlsson rapporterar från årets studiedagar i FSÖ:s regi, i Örebro den 30 

augusti – 1 september. 

 

Ett stort antal ämnen behandlades, däribland barnperspektivet gällande ensamkom-

mande barn, kommunernas roll och rutiner i fråga om åldersuppskrivningar, rätts-

haverier och bemötande, riskbedömningar och säkerhetsåtgärder avseende hot och 

våld samt förändrad respektive ny lagstiftning; Kommunallagen, förvaltningslagen 

och ny lag om framtidsfullmakter. 

 

Delegationsordningar mellan nämnder och tjänstemän behandlades och en del 

kommuner redogjorde för varierande delegationer och arbetssätt. 

 

Nämnden önskar vid tillfälle ta del av exempel på granskning av årsredovisningar, 

för en ökad principiell kännedom om arbetsmetod. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

_____________________________ 

 


