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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

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

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), §§ 17-22, 24 

 

 

Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Handläggare Lisa Carlsson, §§ 17-22, 24 

Handläggare Emma Johansson, §§ 17-21, 24 

Controller Stina Jonason, §§ 17-18, 20-21 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

 

 
Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 17 - 24 
Pierre Carroz  

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 2018-04-09 
Datum för 

anslags uppsättande 2018- 
Datum för 

anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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ÖFN § 17 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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ÖFN § 18 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendelistan fastställs med föjande tillägg: Vitesförelägganden. 

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs separat. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 12.00. 

 

________________________ 
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ÖFN § 19 

Statistik mars 2018 

 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för mars månad. Antalet nya ansökningar 

om behov av god man var något färre jämfört med föregående månad medan antalet nya 

anmälningar (från socialtjänst m.fl.) om behov av god man var något fler. 

 

Antalet ärenden om god man för ensamkommande var vid mars månads utgång 61 ärenden 

totalt i samverkanskommunerna. Under mars kom 1 nytt ärende och 13 ärenden avslutades. 

Fördelat per kommun hade Bengtsfors 8 av de totalt 61 ärendena, Säffle 27, Åmål 12 och 

Årjäng 14. 

 

Antalet ärenden under utredning – ärendebalansen – har sedan årsskiftet successivt minskat, 

från närmare 80 i januari till knappt 50 i mars månad. 

 

Antalet inkomna e-postmeddelanden till myndigheten ökade marginellt jämfört med före-

gående månad och uppgick till cirka 150 e-postmeddelanden under mars månad. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 

Bengtsfors kommun 
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ÖFN § 20 

 

Ekonomisk prognos februari 2018 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – februari 2018 uppgår till 15 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 20 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade nettokostnader för januari – februari 

2018 uppgår till 379 tkr att jämföras med periodens budget på 638 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets administration visar därmed ett överskott på 259 tkr jämfört med 

budget för perioden januari – februari 2018. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201802 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 15 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. 
kostnader 

379 3 828 0 3 828 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter 0 -2 821 0 -2 821 

811 Arvoden gode män Åmål 0 631 0 631 

81 Upparbetade kostnader per kommun  1 758 0 0 0 

Summa 2 152 1 758 0 1 758 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och skickar 

prognos för februari 2018 till kommunfullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner. 

 

Överförmyndarnämnden uppdrar åt controller Stina Jonason att kontakta Bengtsfors, Säffle och 

Årjäng om respektive kommuns arvodeskostnader till gode män, för att i kommande prognoser 

kunna redovisa kostnaderna för samtliga fyra kommuner. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 21 

 

Ekonomisk prognos mars 2018 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – mars 2018 uppgår till 17 tkr (tusen 

kronor) att jämföras med periodens budget på 30 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade kostnader för januari – mars 2018 uppgår 

till 900 tkr att jämföras med periodens budget på 957 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets administration visar därmed ett överskott på 57 tkr jämfört med budget 

för perioden januari – mars 2018. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201803 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 17 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. kostnader 900 3 828 0 3 828 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -705 -2 821 0 -2 821 

81 Upparbetade kostnader per kommun  1 835 0 0 0 

811 Arvoden gode män Åmål 134 631 0 631 

812 Administration Åmål -200 0  0 

Summa 1 981 1 758 0 1 758 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och skickar 

prognos för mars 2018 till kommunfullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 22 

 

Driftbudget 2019 
 

Förslag till driftbudget 2019 är utsänt och föredras av enhetschef Conny Johansson. Diskussion 

förs om det utsända förslaget samt om budgetprocesserna i samverkanskommunerna där nämn-

den framför önskemål om ökat samråd. Cecilia Gustafsson (S) uppmanar ledamöterna att verka 

för en större delaktighet i respektive kommuns budgetarbete. 

 

Budgeterade kostnader för 2019 uppgår till 140 tkr (tusen kronor) för överförmyndarnämnden 

och 4 148 tkr för överförmyndarenheten (administrationen). 

 

Överförmyndarnämndens budget är utökad med 20 tkr jämfört med 2018. Överförmyndarenhe-

tens driftbudget för 2019 utökas med 320 tkr jämfört med 2018. Inom driftbudgeten för 2019 tas 

hänsyn till ökade kostnader för pris- och löneökningar samt utbildningsinsatser för gode män och 

förvaltare. 

 

Nämndens uppdrag är att utifrån lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och politiska mål skapa 

en god kvalitativ och effektiv verksamhet med den enskilde i centrum. De utmaningar nämnden 

står inför handlar om att tillgodose kvalitetsnivån i verksamheten. 

 

Verksamhetsområde 2019 2018 Förändring 

80  Överförmyndarnämnden 140 120 20 

81  Överförmyndarenheten kostnader 4 148 3 828 320 

81  Överförmyndarenheten intäkter - 4 148 - 3 828 -320 

811  Arvoden gode män Åmål 712 631 81 

Summa 852 751 101 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden godkänner förslag till driftbudget 2019 uppgående till 140 tkr 

(tusen kronor) avseende överförmyndarnämnden samt 4 148 tkr avseende överförmyndar-

enheten (administrationen). 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 23 

 

Verksamhetsplan 2019  

 

Förslag till verksamhetsplan 2019 är utsänt och föredras av enhetschef Conny Johansson. 

 

Nämnden diskuterar bland annat inriktningsmål och nyckeltal. Ett av inriktningsmålen i 

avsnittet 2.4.1.2 ska tas bort. 

 

Utmaningar under 2019 blir att hinna hantera inkomna ärenden inom rimlig tid, klara av 

volymökningar av antal huvudmän och ställföreträdare samt att erbjuda utbildningar 

anpassade till ställföreträdares behov. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan 2019 för Sydvästra 

Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, med gjord ändring i 

avsnittet 2.4.1.2. 

 

_____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelser i samverkanskommuner 

Kommunrevisionen 

Överförmyndarenheten 

 

  



 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands  
gemensamma överförmyndarnämnd 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-04-09 

 
 
Sida 

9(9) 

   

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

ÖFN § 24 

 

Information/meddelanden 
 

- Enhetschef  Conny Johansson redovisar Cirkulär 18:7 från SKL angående arvoden 

och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare. 

 

- Region Värmland inbjuder till utbildningen ”Barnets egendom – vem bestämmer?”  

den 4 maj 2018 i Karlstad. Från överförmyndarenheten deltar tre handläggare. De 

av nämndens ledamöter som önskar delta behöver anmäla sig senast fredagen den 

13 april, till Conny Johansson. 

 

- FSÖ-dagarna hålls i maj månad i Gävle. Enhetschef Conny Johansson konstaterar 

att ingen från överförmyndarenheten har möjlighet att delta. När inbjudan kommer 

skickas denna vidare till nämndens ledamöter för eventuell egen anmälan. 

 

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

kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun. Bland de ämnen som diskuterades var be-

greppet Barnets bästa och arvodesnivå till gode män för ensamkommande. 

 

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

möte i Åmåls kommun angående budget 2019. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 


