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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 13.30 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Bo Augustsson (S) ersätter Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

 

 

Ersättare Olof Eriksson (S) 

 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisa Carlsson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 137 - 146 
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 2017-12-11 
Datum för 

anslags uppsättande 2017- 
Datum för 

anslags nedtagande 2017- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 137 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

___________________ 
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ÖFN § 138 

 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 13.30. 

 

___________________ 
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ÖFN § 139 

Ekonomisk prognos november 2017 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – november 2017 uppgår till 113 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 110 tkr (- 3 tkr). 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade kostnader för januari – november 2017 

uppgår till 3 521 tkr att jämföras med periodens budget på 3 398 tkr (- 123 tkr). 

Redovisade intäkter för perioden uppgår till 3 527 tkr att jämföras med periodens budget på 

3 398 tkr (+ 129 tkr). 

  

Överförmyndarkontorets administration visar därmed ett överskott på 6 tkr jämfört med budget 

för perioden januari – november 2017. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201711 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 113 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. 
kostnader 

3 521 3 707 0 3 707 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -3 527 -3 707 0 -3 707 

81 Upparbetade kostnader per kommun 7 316 0 0 0 

Summa 7 423 120 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 § 140  

Statistik november 2017 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik och konstaterar att såväl nya ansökningar om 

god man som nya anmälningar (från socialtjänst m.fl.) om att det finns behov av god man har 

ökat marginellt i antal jämfört med föregående månad. 

 

Antalet ärenden gällande ensamkommande barn uppgick vid november månads utgång till 83 

totalt i samverkanskommunerna. Antalet avslutade ärenden för ensamkommande var i november 

15 och antalet nya ärenden var två. 

 

Antalet ärenden under utredning minskade i november, från drygt 80 till drygt 70 ärenden. 

 

Begäran om entledigande/byte av god man ser ut att öka kraftigt, ökningen består dock av till-

fälliga godmanskap som efter en kortare tid avslutas, exempelvis i samband med arv. 

 

Av de granskade årsräkningarna återstår tre oklara. 

 

Antalet inkomna e-postmeddelanden till myndigheten var i november ett 50-tal färre jämfört med 

oktober månad. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

___________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 141 

 

Uppföljning Internkontrollplan 2017 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Rapport internkontrollarbete, enhetschef Conny Johansson, daterad 2017-11-30. 

 

Enligt Reglemente för intern kontroll ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild plan för 

uppföljning av intern kontroll (Internkontrollplan). 

 

Kommunstyrelsen har ett övergripade ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

 

Överförmyndarnämndens fastställda internkontrollområden för 2017 är: Arvodesbeslut, delege-

ringsordningens efterlevnad, kontroll av ställföreträdare samt ärenden (handläggningstid). 

 

Denna internkontroll berör samverkanskommunerna Åmål, Säffle, Bengtsfors och Årjäng. Stick-

prov har gjorts genom att tre ärenden per kommun, totalt tolv ärenden (förordnande gällande för-

valtarskap, godmanskap, god man för ensamkommande barn samt förmyndarskap) har valts ut 

och granskats enligt de fastställda kontrollområdena. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden godkänner rapporten och skickar densamma till kommunstyrelse och 

revisorer i samverkanskommuner. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen i samverkanskommuner 

Revisorer i samverkanskommuner 
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ÖFN § 142 

Granskningsinstruktion 

Följande dokument behandlas: 

- Granskningsinstruktion, enhetschef Conny Johansson, daterad 2017-12-11 

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd ansvarar för 

överförmyndarverksamheten i samverkanskommunerna Åmål, Säffle, Bengtsfors och Årjäng. 

Verksamheten utövas av tjänstemän på delegation. 

 

Som ett stöd för att säkerställa den tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare som 

Föräldrabalken kräver har ett nytt dokument ”Granskningsinstruktion” ställts samman. 

 

Dokumentet, som innehåller arbetsinstruktioner och riktlinjer för berörda tjänstemän att utgå 

ifrån i sin handläggning, delges nämnden för kännedom. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden lägger dokumentet Granskningsinstruktion till handlingarna. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 143 

 

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, korrigering 

 

Vid överförmyndarnämndens sammanträde den 13 november 2017 antogs och justerades doku-

mentet Riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, bilaga 2 till protokollet den 13 

november 2017. 

 

Enhetshef Conny Johansson informerar nämnden om en korrigering på sidan 6 i dokumentet. 

Andra stycket på sidan 6 ska ha följande lydelse: 

 

Ovanstående arvode för god man gäller till och med den dagen barnet skrivs ut till kommunen 

efter beviljat uppehållstillstånd PUT/TUT (permanent uppehållstillstånd/tillfälligt uppehålls-

tillstånd). 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar korrigeringen. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 144 
 

Delegeringsreglemente för överförmyndarnämnden, korrigering 
 

Vid överförmyndarnämndens sammanträde den 13 november 2017 reviderades och justerades 

Delegeringsreglemente för överförmyndarnämnden, bilaga 1 till protokollet 13 november 2017. 

 

Enhetschef Conny Johansson informerar om en korrigering på sidan 7, i punkten 43. Lagrummet 

ska vara: 

 

FB 14 kap 11 §. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar korrigeringen. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 145 

Åldersuppskrivningar asylsökande barn 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Tjänsteskrivelse, enhetschef Conny Johansson, daterad 2017-11-05 

 

Överförmyndarnämnden beslutade vid sitt föregående sammanträde den 13 november 2017 om 

bordläggning. 

 

Vid dagens sammanträde yrkas bifall till tjänsteskrivelsens förslag från samtliga kommuners 

ledamöter. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar enhälligt 

 

att överförmyndarnämnden ska lägga Migrationsverkets åldersuppskrivning till grund för den 

fortsatta handläggningen av ärenden om god man för ensamkommande barn i de fall Migrations-

verket beslutar om uppskrivning av ålder i samband med att den enskilde får avslag på sin an-

sökan om uppehållstillstånd, samt 

 

att överförmyndarnämnden ska i samband med mottagandet av Migrationsverkets beslut om att 

avslag på ansökan om uppehållstillstånd med åldersuppskrivning skett, i det enskilda fallet göra 

en självständig bedömning om det finns skäl att fortsatt betrakta den enskilde som underårig, 

trots Migrationsverkets beslut. 

 

____________________________ 

Beslutat skickas till: 

Samverkanskommunerna 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 146 

 

Information/meddelanden, sammanträden 2018 

 

- Följande förslag till sammanträden 2018 föreligger:  

 

15 januari  12 februari 12 mars 

9 april  7  maj  11 juni  

-  20 augusti 10 september   

8 oktober  12 november 10 december 

 

Sammanträdena börjar 09.00. 

 

- Cecilia Gustafsson (S) och Christer Törnell (KD) ska delta i utbildningsdag, Karlstad 

den 25 januari. 

 

- Cecilia Gustafsson (S) informerar om att Ida Gustafsson, som slutat som hand-

läggare på överförmyndarenheten, har avtackats. 

 

- Enhetschef Conny Johansson rapporterar att två handläggartjänster är utannonserade. 

 

- Vid dagens sammanträde träffade revisorer från samverkanskommunerna nämnden 

kl. 10.00 – 11.55, som en del i revisorernas grundläggande granskning 2017. 

 

Ordföranden tillönskar samtliga en riktigt God Jul. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan för 2018 samt noterar i övrigt 

informationen. 

 

_____________________________ 


