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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 11.00. 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

Ersättare Olof Eriksson (S) 

Ulla Berne (M) 

Stig Andreasson (KD) 

Bo Augustsson (S) 

 

 

 
Övriga deltagare Enhetschef Conny Johansson 

Nämndsekreterare Pierre Carroz 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 47 - 52 
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 2018-06-11 
Datum för 

anslags uppsättande 2018- 
Datum för 

anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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ÖFN § 47 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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ÖFN § 48 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendet om minderårigs drivande av företag stryks från dagens ärendelista, som därmed 

fastställs. 

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs separat. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 11.00. 

 

________________________ 
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ÖFN § 49 

Ekonomisk prognos maj 2018 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – maj 2018 uppgår till 30 tusen 

kronor  (tkr) att jämföras med periodens budget på 50 tkr, ett överskott på 20 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade nettokostnader för januari – maj 2018 

uppgår till 1 702 tkr att jämföras med periodens budget på 1 595 tkr, ett underskott på 107 tkr. 

 

Redovisade kostnader för arvoden gode män Åmål perioden januari – maj 2018 uppgår till 588 

tkr att jämföras med årsbudget på 631 tkr. 

  

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201805 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 30 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. kostnader 1 702 3 828 0 3 828 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -1 175 -2 821 0 -2 821 

81 Upparbetade kostnader per kommun 
(se nedanstående tabeller) 

845 0 0 0 

811 Arvoden gode män Åmål 588 631 0 631 

812 Administration Åmål -102 0 0 0 

Summa 1 888 1 758 0 1 758 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och skickar 

prognosen för maj 2018 till kommunfullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 

 

 

  



 
Sydvästra Värmlands och norra Dalslands  
gemensamma överförmyndarnämnd 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-06-11 

 
 
Sida 

5(7) 

   

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

ÖFN § 50 

 

Delegationsbeslut undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 

 

Följande underlag behandlas: 

 

- Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Cathrine Edlund daterad 2018-05-29. 

 

I enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR är överförmyndarnämnden personuppgifts-

ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom nämndens ansvarsområde. 

 

Om nämnden uppdrar åt extern part, så kallat personuppgiftsbiträde, att behandla personupp-

gifter ska ett skriftligt avtal upprättas som anger vilka personuppgifter som får behandlas och 

hur behandling får ske. 

 

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att reglera undertecknande av personuppgiftsbiträ-

desavtal i delegeringsreglementet. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att revidera nuvarande punkt 104 i delegeringsreglementet 

enligt följande: 

 

99 Rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen delegeras till 

enhetschef. 

 

Överförmyndarnämnden beslutar vidare att nuvarande punkterna 99 - 103 samt 105-106 ska 

strykas i delegeringsreglementet då personuppgiftsupplagen PuL har upphört att gälla. 

 

____________________________ 

Beslutet skickas till: 

Överförmyndarenheten 

Kanslienheten 
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ÖFN § 51 

 

Statistik maj 2018 

 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik, nya ansökningar om god man har ökat i antal 

jämfört med föregående månad. Överförmyndarenheten har konstaterat en ökning av 

komplicerade ärenden som är svåra att rekrytera gode män till. 

 

Antalet ärenden gällande ensamkommande barn uppgick vid april månads utgång till 60 stycken 

totalt i samverkanskommunerna. Antalet avslutade ärenden för ensamkommande var i maj 5 

stycken och inga nya ärenden hade tillkommit. 

 

Samtliga sluträkningar är nu granskade, 96 % av dessa är godkända. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 
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ÖFN § 52 

 

Information/meddelanden 
 

- Enhetschef Conny Johan informerar nämnden om Länsstyrelsens tillsynsbesök den 

22/23 maj 2018. Besöket började med en diskussion och erfarenhetsutbyte kring 

overförmyndarenhetens arbete, rutiner med mera. Diskussionen fördes i en positiv 

anda med fokus på tips och möjliga förbättringar. Länsstyrelsen inspekterar 

överförmyndarnämnden varje år och granskar om verksamheten följer 

lagstiftningen. Länsstyrelsen upprättar sedan en rapport över inspektionen som 

skickas ut till de samverkande kommunerna. 

 

Överförmyndarnämnden är nöjd över Länsstyrelsens besök och är stolt över 

överförmyndarenhetens arbete. 

 

- Enhetschef Conny Johansson informerar nämnden om senaste möte med 

projektgruppen för en eventuell utökad samverkan med Dals-Eds kommun i 

Överförmyndarnämnden. Projektgruppen kommer att presentera en lägesanalys 

med ett tjänstemannaförslag vid ett samrådsmöte den 28 augusti 2018.  

 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 


