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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

 
Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 11.45. 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD)  

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

Gunwald Karlsson (S) 

 

Ersättare Ulla Berne (M) 

Stig Andersson (KD) 

Bo Augustsson (S) 

 

 

 
Övriga deltagare Conny Johansson, enhetschef 

Pierre Carroz, nämndsekreterare 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 89 - 96 
Pierre Carroz  

Ordförande 
  

Cecilia Gustafsson 

Justerande 

 

Margareta Bäckström 

  
Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Nämnd Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands gemensamma 

överförmyndarnämnd 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2018-11-12 
Datum för 

anslags uppsättande 2018- 
Datum för 

anslags nedtagande 2018- 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Pierre Carroz 
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ÖFN § 89 

 

Val av justerare 

 

Margareta Bäckström (C) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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ÖFN § 90 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendelistan fastställs. 

 

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

 

____________________ 
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ÖFN § 91 

 

Ekonomisk prognos oktober 2018 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari  - oktober 2018 uppgår till 58 tkr 

(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 100 tkr, ett överskott på 42 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade kostnader för januari – oktober 2018 

uppgår till 3 333 tkr att jämföras med periodens budget på 3 190 tkr, ett underskott på 143 

tkr. 

 

Redovisade intäkter januari – oktober 2018 uppgår till 2 351 tkr att jämföras med periodens 

budget på 2 351 tkr. 

 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 1 433 tkr. 

 

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

till 909 tkr att jämföra med  årsbudget på 631 tkr. Prognosen visar ett underskott på 300 tkr 

vid årets slut. 

 

Redovisade nettokostnader för administration Åmål januari – oktober 2018 uppgår till 268 

tkr. Prognosen visar ett underskott på 420 tkr vid årets slut. 

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201810 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 58 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. 
kostnader 

3 333 3 828 0 3 828 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -2 351 -2 821 0 -2 821 

81 Upparbetade kostnader per 
kommun 

1 433 0 0 0 

811 Arvoden gode män Åmål 909 631 -300 931 

812 Administration Åmål 268 0 -420 420 

Summa 3 650 1 758 -720 2 478 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och 

skickar prognosen för oktober 2018 till kommunfullmäktige och ekonomichefer i sam-

verkanskommuner. 

____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 92 

 
Uppföljning Internkontrollplan 2018 
 

Följande dokument behandlas: 

 

- Uppföljning internkontrollplan 2018 daterad 5 november 2018 

 

Överförmyndarnämndens fastställda internkontrollområden för 2018 är: Arvodesbeslut, 

delegeringsordningens efterlevnad, kontroll av ställföreträdare samt ärendehantering. 

 

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. 

 

Vid årets uppföljning har tre kontrollområden granskats utan anmärkning. Ett kontrollområde, 

kontroll av ställföreträdare, har viss anmärkning. Förbättringsåtgärder ska vidtas genom att 

nya rutiner införs för lämplighetskontroller av redan förordnade ställföreträdare. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen av Internkontrollplanen 2018 och sänder 

den till kommunstyrelser och revisorer i samverkanskommuner. 

 

Åtgärd med anledning av avvikelse gällande kontroll av ställföreträdare: Nya rutiner införs 

för återkommande kontroller av ställföreträdares lämplighet. 

 

_____________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelser i samverkanskommuner 

Revisorer i samverkanskommuner 
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ÖFN § 93 

 

Anlitande av yrkesmässiga ställföreträdare vid särskilda omständigheter 

 

Följande dokument behandlas: 

 

- Tjänsteskrivelse från enhetschef Conny Johansson daterad 5 november 2018 

 

Antalet personer i behov av ställföreträdare (god man/förvaltare) har ökat vilket också har 

gjort det svårare att hitta lämpliga ställföreträdare på ideell basis till de mest komplicerade 

ärendena.  

 

Enligt gällande lagstiftning ska uppdraget som god man eller förvaltare ges till en person som 

är rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Även om överförmyndarenheten tillfrågar ett antal 

personer om uppdrag är det inte säkert att det går att hitta en person som är lämplig och villig 

att åta sig komplicerade uppdrag. Det kan dessutom vara olämpligt med lekmän som ställ-

företrädare för hotfulla eller våldsamma huvudmän eller om det finns påtagliga konflikter i 

huvudmannens kontaktnät. I dessa fall bör man överväga hjälp av yrkesmässiga ställföre-

trädare med specialistkompetens.  

 

Med beaktande av den arbetsinsats som krävs och den risk som ett komplicerat uppdrag kan 

innebära bör det i vissa fall bli fråga om yrkesmässiga ställföreträdare i form av anställda hos 

företag som erbjuder denna form av tjänster. 

 

Personer i behov av god man/förvaltare befinner sig ofta i en utsatt situation och är i stort 

behov av andra personer för att klara sin vardag. Det finns risk för att personer i behov av 

hjälp far illa om det inte kan förordnas en ställföreträdare. 

  

Det finns sammantaget starka skäl som talar för att anlita yrkesmässiga ställföreträdare i sär-

skilt komplicerade ärenden. Det är dock först när alla andra möjligheter är uttömda som det 

bör bli aktuellt. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden beslutar att i ärenden där särskilda omständigheter föreligger ska 

yrkesmässiga ställföreträdare kunna anlitas. 

 

Beslut om att utse yrkesmässig ställföreträdare ska i varje enskilt ärende fattas av överför-

myndarnämnden. 

 

_________________ 
Beslutet skickas till: 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 94 

 

Statistik oktober 2018 

 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik och konstaterar bland annat att nya ansök-

ningar om god man samt anmälan om behov av god man (från socialtjänsten m.fl) ligger i 

förväntad nivå. Överförmyndarenheten ser en fortsatt ökning av antalet komplicerade 

ärenden som det är mycket svårt att rekrytera ställföreträdare till. 

 

Antalet ärenden gällande ensamkommande barn uppgick vid oktober månads utgång till 29 

totalt i samverkanskommunerna. Inga nya ärenden inkom under oktober. 

 

Antalet inkomna frågor och meddelanden via e-post till myndighetens brevlåda låg i 

oktober månad i normal nivå, cirka 130 i antal.  

 

Antalet ärenden under utredning ligger på markant bättre nivå än tidigare, cirka 40 ärenden 

finns för närvarande i ärendebalansen. Önskvärt är att den löpande ärendebalansen minskar 

till cirka 20 – 30 ärenden. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

_________________ 

Skickas till: 

Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun 
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ÖFN § 95 

 

Sammanträdesdatum 2019 

 

Följande förslag till sammanträden 2019 föreligger: 

 

Månad Beredning Nämnd 

Januari 7 14 

Februari 4 11 

Mars 4 11 

April 1 8 

Maj 6 13 

Juni 3 10 

Juli - - 

Augusti 12 19 

September 2 9 

Oktober 1 7 

November 4 11 

December 2 9 

 

Nämnd: Måndagar 09.00 

 

Beredning: Måndagar 10.00 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden fastställer förslaget till sammanträdesdatum för 2019 enligt 

ovanstående. 

 

_________________ 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 

Kanslienheten 
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ÖFN § 96 

 

Information/meddelanden 

 

Christer Törnell (KD) och Ulla Berne (M) har tillsammans med tjänstemän från överförmyn-

darenheten deltagit i höstens länsträff. Bland de ämnen som behandlades denna gång kan 

nämnas  ensamkommande barn och ungdomar, dataskyddsförordningen GDPR m.m. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

_________________ 

 

 


