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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 10.55 

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) 

Ulla Berne (M) 

Stig Andersson (KD) 

 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisa Carlsson 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 1 - 5 
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 2018-01-15 
Datum för 

anslags uppsättande 2018- 
Datum för 

anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 1 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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ÖFN § 2 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendelistan fastställs med ett tillägg: Skrivelse angående sänkt arvode till gode män för ensam-

kommande barn. 

 

Sekretessärenden protokollförs i separat protokoll. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 10.55. 

 

________________________ 
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ÖFN § 3 

Statistik december 2017 och jämförelser 2016 och 2015 
 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för december 2017 samt jämförelse mellan 

verksamhetsåret 2017 och tidigare verksamhetsåren 2016 och 2015. 

  

Antalet ansökningar om att få god man utsedd kan variera kraftigt från månad till månad 

men ett genomsnitt, de tre senaste åren, ger sex inkomna ansökningar per månad. Antalet 

anmälningar om behov av god man, från socialtjänst med flera, ger samma genomsnitt på 

sex inkomna anmälningar per månad de tre senaste åren. 

 

Antalet ärenden gällande ensamkommande var vid december månads utgång 74 ärenden 

totalt i samverkanskommunerna. Av dessa fyller cirka 40 personer 18 år under det första 

halvåret 2018. Under december månad 2017 inkom 1 nytt ärende om god man för ensam-

kommande och 23 ärenden avslutades. 

 

Antal ensamkommande fördelat per invånare är ungefär 1 per 1 000 i samverkanskommu-

nerna, med undantag för Säffle som ligger högre och når upp i 2 per 1 000 invånare. 

  

Balansen pågående ärenden under utredning ökade något i november och december vilket 

sammanföll med två vakanta handläggartjänster. 

 

Antalet inkomna e-postmeddelanden till myndigheten minskade något i november och 

december. 

 

Vid december månads utgång var samtliga årsräkningar granskade och godkända. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 4 

 

Skrivelse angående sänkt arvode till gode män för ensamkommande barn 

 

Skrivelse daterad 12 januari 2018 från Gode mäns nätverk i Säffle, genom Francine 

Westerberg, behandlas. 

 

Överförmyndarnämnden beslutade den 13 november 2017 om ”Riktlinjer för arvoden och 

ersättningar till ställföreträdare”. Som en följd av den sänkta ersättningen till kommunerna 

gällande ensamkommande barn som trädde i kraft 1 juli 2017, har arvode till gode män för 

ensamkommande sänkts, ÖFN § 128. En jämförelse visar att beslut har fattats även i andra 

kommuner om sänkt arvode till gode män för ensamkommande, i konsekvens med de nya 

statliga ersättningsreglerna. 

 

I skrivelsen framförs synpunkter på att arvodet till gode män för ensamkommande barn och 

ungdomar kraftigt har reducerats från och med årsskiftet 2017/2018. Nätverket i Säffle anser 

att nivån inte längre står i relation till insatsen. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden beslutar att uppdra åt nämndens ordförande Cecilia Gustafsson och 

enhetschef Conny Johansson att besvara skrivelsen. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 5 

 

Information/meddelanden 

 

Enhetschef Conny Johansson meddelar att 34 ansökningar inkommit till de två utannon-

serade handläggartjänsterna vid överförmyndarenheten. Ett urval har gjorts och intervjuer 

påbörjas inom kort. 

 

Länsstyrelsen kommer att genomföra tillsyn på överförmyndarenheten den 24 - 25 maj. 

Önskemål finns om att såväl personal som representanter för nämnden deltar. 

 

Till utbildningen Överförmyndarnyheter, den 26 januari i Karlstad, är Cecilia Gustafsson, 

Christer Törnell, Conny Johansson och Lisbeth Johansson anmälda. Övriga handläggare går 

motsvarande utbildning i Göteborg. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

_____________________________ 


