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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 08.30 – 11.45 

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 

Handläggare Jonas Wetterlundh, §§ 77-78 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund 

 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 77 – 83 
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 2018-10-08 
Datum för 

anslags uppsättande 2018-10-10 
Datum för 

anslags nedtagande 2018-10-31 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 77 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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ÖFN § 78 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendelistan fastställs med en tillkommande punkt under sekretessdelen. 

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs separat. Båda protokollen anger tiden 09.00 – 11.45 

 

________________________ 
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ÖFN § 79 

 

Ekonomisk prognos september 2018 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari – september  2018 uppgår till 54 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 90 tkr, ett överskott på 36 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade kostnader för januari – september 2018 

uppgår till 2 977 tkr att jämföras med periodens budget på 2 871 tkr, ett underskott på 106 tkr. 

 

Redovisade intäkter januari – september 2018 uppgår till 2 116 tkr att jämföras med periodens 

budget på 2 116 tkr. 

 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 1 314 tkr. 

 

Redovisade kostnader för arvoden gode män Åmål perioden januari – september  2018 uppgår 

till 897 tkr att jämföras med årsbudget på 631 tkr. Prognosen visar underskott på 300 tkr vid 

årets slut. 

 

Redovisade nettokostnader för administration Åmål januari – september 2018 uppgår till 245 tkr. 

Prognosen visar underskott på 420 tkr vid årets slut. 

  

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201809 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 54 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. 
kostnader 

2 976 3 828 0 3 828 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -2 115 -2 821 0 -2 821 

81 Upparbetade kostnader per kommun  1 314 0 0 0 

811 Arvoden gode män Åmål 897 631 -300 931 

812 Administration Åmål 245 0 -420 420 

Summa 3 371 1 758 -720 2 478 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och 

skickar prognosen för september månad 2018 till kommunfullmäktige och ekonomichefer i 

samverkanskommuner. 

 

_____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 80 

Antagande av Riktlinjer Dataskyddspolicy 

 

Följande underlag behandlas: 

 

- Förslag till Riktlinjer Dataskyddspolicy 

 

Med hänvisning till Dataskyddspolicy, antagen av kommunfullmäktige i Åmåls kommun 

20 juni 2018 § 143, ska varje nämnd i egenskap av personuppgiftsansvarig anta riktlinjer. 

Dataskyddspolicyn bygger på Dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

Av riktlinjerna framgår hur personuppgifter ska hanteras på lagligt och korrekt sätt i Åmåls 

kommun (värdkommun för överförmyndarnämndens verksamhet) samt att riktlinjerna även 

innehåller en beskrivning av ansvar och funktioner vid personuppgiftsbehandlingar. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att anta Riktlinjer Dataskyddspolicy. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun  
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ÖFN § 81 

 

Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd för Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle, Åmåls 

och Årjängs kommuner 

 

Följande underlag behandlas: 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson, daterad 2018-10-05 

- Förslag till samverkansavtal 

- Förslag till reglemente 

- Förslag till budget år 2019 

 

Dals-Eds kommun har ansökt om att ingå i Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemen-

samma överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019. Åmåls kommun har utarbetat 

förslag till samverkansavtal, reglemente samt budget för första avtalsåret 2019. Ärendet har 

beretts av kommunchefer i berörda kommuner, tillsammans med en projektgrupp från Åmåls 

kommun. Beslutande i ärendet är kommunfullmäktige i berörda kommuner. 

 

Överförmyndarverksamheten är juridiskt komplicerad och ställer höga krav på rätt kompetens, 

rätt dimensionering av personalresurser och rätt struktur i verksamheten. Tillsynen ska hålla en 

hög kvalitet och bedrivas systematiskt och strukturerat. 

 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurer för att i ett långsiktigt perspektiv skapa 

en organisation som kan klara såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav. Den huvud-

sakliga anledningen till samverkan i gemensam nämnd är initialt att effektivisera verksamheten, 

minska sårbarheten och bedriva en verksamhet med hög rättsäkerhet. På sikt kan samordningen 

även komma att medföra ekonomiska besparingar för kommunerna. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Eds, Säffle, Åmåls och 

Årjängs kommuner 

 

att inrätta en gemensam nämnd: Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd 

med ikraftträdande 1 januari 2019, 

 

att anta förslag till samverkansavtal, 

 

att anta förslag till reglemente, samt 

 

att anta förslag till budget för första avtalsåret 2019 att gälla från och med 1 januari 2019. 

 

______________________________________ 

Förslaget med tillhörande underlag skickas till: 

Kommunfullmäktige i berörda kommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 82 

 

Revisorernas grundläggande granskning 2018 
 

Förtroendevalda revisorer från samverkanskommunerna samt revisor från KPMG besöker 

nämnden som en del i sin årliga granskning. Mötet med nämnden ger tillfälle till frågor och 

diskussion. 

 

Nämnden framför ett tack till överförmyndarenheten för en utförlig presentation. 

 

 

ÖFN § 83 

 

Information/meddelanden 
 

Enhetschef Conny Johansson informerar om praktiska frågor för de ledamöter som är 

anmälda till Värmlandsregionens Överförmyndarträff den 18 oktober. 

 

 


