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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 11.45 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

 

 

Ersättare Olof Eriksson (S) 

Stig Andersson (KD) 

 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisa Carlsson 

Handläggare Ida Gustafsson, §§ 123 - 124 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 123 - 130 
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 2017-11-13 
Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 123 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

___________________ 
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ÖFN § 124 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 11.45. 

 

___________________ 
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ÖFN § 125 

Ekonomisk prognos oktober 2017 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – oktober 2017 uppgår till 100 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 100 tkr (plus/minus 0). 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade kostnader för januari – oktober 2017 

uppgår till 3 183 tkr att jämföras med periodens budget på 3 089 tkr (minus 94 tkr). 

Redovisade intäkter för perioden uppgår till 3 225 tkr att jämföras med periodens budget på 

3 089 tkr (plus 136 tkr). 

 

Överförmyndarkontorets administration visar därmed ett överskott på 42 tkr jämfört med budget 

för perioden januari – oktober 2017. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201710 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 100 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor, kostnader 3 182 3 707 0 3 707 

81 Överförmyndarkontor, intäkter -3 225 -3 707 0 -3 707 

81 Upparbetade kostnader per kommun  7 206 0 0 0 

Summa 7 263 120 0 120 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och skickar 

prognosen till kommunfullmäktige samt ekonomichefer i samverkanskommuner. 

 

_________________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 126 

Statistik oktober 2017 

Från enhetschef Conny Johansson föreligger statistik. Antal ärenden rörande ensamkom-

mande barn var vid oktober månads utgång 96 totalt i samverkanskommunerna. Antalet 

avslutade ärenden för ensamkommande var i oktober 15 och antal nya ärenden var noll.  

 

Antal ärenden under utredning har minskat marginellt i oktober och uppgick vid månads-

skiftet till cirka 80 ärenden. 

 

Av de granskade årsräkningarna återstår 2 procent där kompletteringar krävs. 

 

Antal inkomna frågor per e-post till myndigheten har ökat ytterligare och uppgick till cirka 

225 under oktober månad. Arbetsbelastningen är fortsatt mycket hög. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

___________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 127 

 

Revidering av delegeringsreglemente 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson, 2017-11-06, dnr 318-0 

2. Förslag till reviderat delegeringsreglemente 

 

Nu gällande delegeringsreglemente för Sydvästa Värmlands och Norra Dalslands gemen-

samma överförmyndarnämnd antogs 2015-01-09 (ÖFN § 3). 

 

Föreslagna revideringar gäller dels tillkommande lagrum, dels nya punkter samt delegering av 

beslutanderätt från nämnd till tjänstemän i en del ärenden. Föreslagna delegeringar syftar till 

en effektivare handläggning med hänsyn till att nämnden sammanträder endast en gång per 

månad. Ärenden som exempelvis rör förvärv eller överlåtelser kräver ofta brådskande beslut 

men inkommer också ofta i ett sent skede. Delegering till tjänstemän i dessa fall innebär att 

beslut kan fattas tidigare och servicenivån därmed öka. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att revidera 

 

”Delegeringsreglemente för överförmyndarnämnden” 

 

enligt föreliggande förslag, bilaga 1 till protokollet. Revideringen omfattar tillkommande 

lagrum, tillkommande punkter samt att beslutanderätt delegeras från nämnd till tjänstemän 

i de ärenden som anges i förslaget. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Överförnyndarenheten 
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ÖFN § 128 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson, daterad 2017-11-06, dnr 319-0. 

2. Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, Sydvästra Värmlands 

och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, daterad 2017-11-05. 

 

Behov finns av att besluta om riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, 

bland annat för att tydliggöra riktlinjerna, underlätta administrationen och tillämpa samma 

riktlinjer i samtliga i nämnden ingående samverkanskommuner. 

 

Strävan ska vara en rättvis och likformig bedömning. Som stöd används rekommendationer 

med förslag till ersättningsregler utfördade av Sveriges Kommuner och Landsting  

(cirkulär 07:74). 

 

Av cirkuläret framgår att arvode ska bestämmas i förhållande till hur stora insatser som 

krävts. I cirkuläret sägs också att en god man inte kan förvänta sig ett arvode som kan jäm-

ställas med lön. Det poängteras i cirkuläret att det är överförmyndaren själv som avgör arvo-

deringen, efter de lokala förutsättningar som finns i varje kommun. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta föreliggande förslag, bilaga 2 till protokollet, om 

riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare inom Sydvästra Värmlands och 

Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnds verksamhetsområde, med ikraft-

trädande den 1 januari 2018. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 129 

 

Godmanskap vid åldersuppskrivningar av asylsökande barn 

 

Följande dokument behandlas: 

 

1. Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson, daterad 2017-11-06, dnr 320-0. 

2. Statistik över aktiva godmanskap samt aktiva avslagsbeslut som är överklagade, 

daterad 2017-09-25 

 

Migrationsverkets åldersbedömning är inte bindande för annan myndighet innan det vunnit 

laga kraft. 

 

Förvaltningens ståndpunkt 
 

Överförmyndarenhetens ståndpunkt är att en självständig bedömning bör göras om den 

enskilde ska betraktas som fortsatt underårig, utifrån samlad information från den gode 

mannen, boendepersonal, socialtjänst och Migrationsverket. 

 

Yrkanden 
 

Christer Törnell (KD) yrkar att ärendet ska bordläggas för senare avgörande. 

Margareta Bäckström (C) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens nämnd. 

 

Beslutsgång 
 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar om bord-

läggning. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 
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ÖFN § 130 

Information/meddelanden 

- Enhetschef Conny Johansson meddelar att cirkelutbildningen för gode män 

inleds den 21 november med 15 deltagare vid sju tillfällen. 

 

- Cecilia Gustafsson (S) och Göran Andreasson (S) rapporterar från en träff med 

Länsstyrelsen Västra Götalands län den 23 oktober. Bland frågor som behand-

lades var Länsstyrelsens kriterier ”kritiktrappa” för bedömning av överförmyn-

darnas verksamhet, gemensamma riktlinjer för inspektioner, önskad medverkan 

även från nämnd vid inspektionstillfällen, riktlinjer för utbildning av gode män 

samt nya förvaltningslagen och dess förstärkta medborgarperspektiv. 

 

- Vid Länsträff i Karlstad den 25 oktober deltog Cecilia Gustafsson (S), Christer 

Törnell (KD) och Margareta Bäckström (C). Träffen behandlade regler om arv 

och testamenten. 

 

- Enhetschef Conny Johansson informerar om att nya dataskyddsförordningen 

träder i kraft i maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen, PUL. 

 

- Cecilia Gustafsson (S) och enhetschef Conny Johansson informerar om en 

förfrågan från Dals-Ed om eventuell samverkan. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

_____________________________ 

 


