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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 10:00 - 11:15 

Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande 

Christer Törnell (KD)  

Göran Andreasson (S) 

Margareta Bäckström (C) 

 

Ersättare Olof Eriksson (S) 

Bo Augustsson (S) 

 

 

 Övriga deltagare Conny Johansson, enhetschef 

Lisa Carlsson, handläggare 

Emma Johansson, handläggare 

Helena Stensson, handläggare 

Jonas Wetterlundh, handläggare 

Stina Jonason, controller, §§ 100-102 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 100 - 106 
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 2018-12-10 
Datum för 

anslags uppsättande 2018-12-19 
Datum för 

anslags nedtagande 2019-01-09 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 100 

 

Val av justerare 

 

Christer Törnell (KD) utses att justera dagens protokoll. 

 

______________ 
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ÖFN § 101 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendelistan fastställs. 

 

Sekretessbelagda ärenden föreligger ej detta möte. 

 

____________________ 
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ÖFN § 102 

 

Ekonomisk prognos november 2018 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari  - november 2018 uppgår till 

61 tkr (tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 110 tkr, ett överskott på 49 tkr. 

 

Överförmyndarkontorets/administrationens redovisade kostnader för januari – november 

2018 uppgår till 3 677 tkr att jämföras med periodens budget på 3 509 tkr, ett underskott på 

168 tkr. Prognosen visar ett underskott på 180 tkr vid årets slut. 

 

Redovisade intäkter januari – november 2018 uppgår till 2 586 tkr att jämföras med 

periodens budget på 2 586 tkr. 

 

Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 1 592 tkr. 

 

Redovisade kostnader för arvoden gode män Åmål perioden januari – november 2018 

uppgår till 919 tkr att jämföra med  årsbudget på 631 tkr. Prognosen visar ett underskott på 

300 tkr vid årets slut. 

 

Redovisade nettokostnader för administration Åmål januari – november 2018 uppgår till 

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

 

Prognosrapport, tkr 
Redovisat 

201811 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 61 120 0 120 

81 Överförmyndarkontor adm. 
kostnader 

3 677 3 828   -180 4 008 

81 Överförmyndarkontor adm. intäkter -2 586 -2 821 0 -2 821 

81 Upparbetade kostnader per 
kommun 

1 592 0 0 0 

811 Arvoden gode män Åmål 919 631 -300 931 

812 Administration Åmål 272 0 -420 420 

Summa 3 935 1 758 -900 2 658 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och 

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

verkanskommuner. 

____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 103 

 
Statistik november 2018 

 

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

ningar om god man har ökat jämfört med föregående månad (10). Anmälningar om behov 

av god man (från socialtjänsten m.fl) ligger kvar i samma nivå (2). 

 

Antalet ärenden gällande ensamkommande barn uppgick vid november månads utgång till 

22 totalt i samverkanskommunerna. Inga nya ärenden inkom under november. 

 

Antalet inkomna sluträkningar har ökat eftersom relativt många huvudmän avlidit under 

den gångna sommaren. 

 

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

november månad i normal nivå, cirka 130 i antal.  

 

Antalet ärenden under utredning ligger kvar på en markant bättre nivå med en ärendebalans 

på drygt 40 ärenden. Önskvärt är att den löpande ärendebalansen ska minska ytterligare och 

ligga på 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 § 104 

 

Återblick på mandatperioden 2015 - 2018 

 

Den 9 januari 2015 hade den nya gemensamma överförmyndarnämnden sitt första samman-

träde. Enhetschef Conny Johansson ger en återblick på mandatperioden. 

 

Den 1 april 2015 hölls invigning i överförmyndarenhetens lokaler. Nämndens ordförande 

Cecilia Gustafsson (S) invigde genom att knyta ihop fyra band, representerande de fyra 

kommunerna. Kommunerna var representerade, endera genom kommunstyrelsens eller full-

mäktiges ordförande. NWT gjorde reportage om den nya nämnden och skrev om fördelarna i 

form av ökad rättssäkerhet i handläggningen och bättre möjligheter att möta de allt större 

behoven av gode män och förvaltare. 

 

Kvaliteten i verksamheten har bekräftats bland annat i Länsstyrelsens årliga inspektion av 

verksamheten. Senaste inspektionen genomfördes i maj 2018 och av rapporten framgår att  

akterna är i mycket god ordning och noggrant skötta samt att handläggningen sköts på ett 

mycket bra sätt med en hög ambitionsnivå av kompetenta handläggare. 

 

Från några gode mäns sida har dessvärre fall av förskingring, trolöshet mot huvudman och 

trakasserier inträffat under perioden. Detta har media rapporterat om och varje fall är djupt 

beklagligt för drabbade huvudmän och anhöriga. 

 

Enhetschef Conny Johansson redogör för rekrytering av personal och för arbetsmiljön under 

mandatperioden. Vakanser har periodvis uppstått, arbetsbelastningen har varit mycket hög, 

inte minst under perioden med många ensamkommande i behov av gode män. 

 

Personalstyrkan är nu fulltalig och enheten har jobbat mycket med arbetsmiljöfrågorna. Det 

har bland annat handlat om: Trivsel, samvaro och vänskap – påverka och planera sitt eget 

arbete – kommunikation som är öppen och tydlig – respekt för varandra – konstruktiv 

feedback och uppmuntran att förbättra – känna trygghet – få hjälp och stöd – få göra fel. 


I dag finns en väl sammansvetsad arbetsgrupp och framgången har bekräftats inte minst 

genom att Överförmyndarenheten tilldelades Åmåls kommuns arbetsmiljöpris (1:a pris) 

2018. Motiveringen lyder: 

 

”Överförmyndarenheten vinner Arbetsmiljöpriset 2018 för den fantastiska resa enheten har 

gjort under de senaste åren. Ni arbetar hårt och målmedvetet för att utveckla såväl den en-

skilda medarbetaren som arbetsgruppen genom bland annat utbildning, där hänsyn tas till 

individens intresse och önskemål om arbetsområden. Ni som grupp har en stark laganda och 

är ett utmärkt team där ni alla kompletterar varandra på ett exemplariskt sätt. Ni har genom 

hårt arbete skapat en mycket god struktur och ett gemensamt arbetssätt för ärendehandlägg-

ningen på enheten”. 

 

Överförmyndarenheten vill slutligen rikta ett varmt tack till nämnden för ett gott och givande 

samarbete den gångna mandatperioden! 
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ÖFN § 105 

 

Information/meddelanden 

 

Enhetschef Conny Johansson informerar om kommande träff ”Överförmyndarnyheter” den 

11 januari. Anmälan via Conny Johansson senast torsdag 14 december. 

 

Nämndsekreterare Cathrine Edlund informerar om en inbjudan från Åmåls kommun till en 

politikerutbildning 24 – 25 januari. Inbjudan delas ut, ledamöter och ersättare från övriga 

samverkanskommuner är varmt välkomna. Anmälan snarast via Cathrine Edlund. 

 

Överförmyndarnämnden noterar informationen. 

 

_________________ 
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ÖFN § 106 

 
Avslutning 
 

Nämndens ordförande Cecilia Gustafsson (S) framför ett stort och varmt tack till samtliga i 

nämnden och berörda tjänstemän. 

 

Cecilia Gustafsson tackas för sin tid som nämndens ordförande. Tillträdande ordförande är 

Olof Eriksson (S). 

 

Mandatperiodens sista sammanträde avslutas med en gemensam lunch och tillönskan om en 

riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

___________ 

 

 

 


