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 Utdragsbestyrkande 

  

 
 

Plats och tid Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09.00 – 11.35 

Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande 

Stig Andersson (KD), vice ordförande 

Siv Gustavsson (C) 

Gudrun Svensson (C) 

Inge Digrell (S) ersätter Malin Andersson (S) 

 

Ersättare Christer Törnell (KD) 

Göran Andreasson (S) 

Svante Mlakar (S) 

 

 
Övriga kallade 
 

 

 

 
 

Conny Johansson, enhetschef 

Lisa Carlsson, handläggare 

Gösta Persson, ekonom, §§ 20-23 

Stina Jonason, controller, §§ 20-22 

Cathrine Edlund, nämndsekreterare 

 

Justeringens  
plats och tid 

 

Under- 

Skrifter Sekreterare 
 

Paragrafer 20 - 25 
Cathrine Edlund  

Ordförande 
  

Olof Eriksson 

Justerande 

 

Gudrun Svensson 

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

 
Nämnd Sydvästra Värmlands och norra 

Dalslands överförmyndarnämnd 

Organ  

  

Sammanträdesdatum 2019-03-11 
Datum för 

anslags uppsättande 2019-03-20 
Datum för 

anslags nedtagande 2019-04-10 

Förvaringsplats 

för protokollet 
Kanslienheten, Åmål 

Underskrift 

……………………………………………………. 
Cathrine Edlund 
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ÖFN § 20 

 

Val av justerare 

 

Gudrun Svensson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

______________ 

 

  



 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2019-03-11  

 
 
Sida 

3(7) 

   

 

 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

   

    

 

ÖFN § 21 

 

Fastställande av ärendelista 
 

Ärendelistan fastställs. 

 

Sekretessbelagda ärenden protokollförs separat. Båda protokollen anger tiden 09.00-11.35. 

 

_________________ 
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ÖFN § 22 

 

Ekonomisk prognos februari 2019 

 

Överförmyndarnämndens redovisade kostnader för januari  - februari 2019 uppgår till 

3 tkr (tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 23 tkr, ett överskott på 20 tkr. 

  

Överförmyndarenhetens redovisade kostnader för januari - februari uppgår till 672 tkr att 

jämföras med periodens budget på 706 tkr, ett överskott på 34 tkr. Prognosen visar +/- 0 

resultat vid årets slut. 

 

Redovisade intäkter januari – februari uppgår till 0 tkr då utdebitering till samverkanskom-

munerna sker först i mars månad. Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för 

perioden uppgår till 703 tkr. 

 

Redovisade kostnader för arvoden gode män Åmål perioden januari – februari uppgår till 

199 tkr att jämföra med  årsbudget på 655 tkr. Prognosen visar ett underskott på 300 tkr vid 

årets slut som avser underbudgeterade arvodeskostnader. 

 

Administration Åmål redovisar intäkter januari - februari uppgående till 100 tkr. Prognosen 

visar ett +/- 0 resultat vid årets slut. 

 

AnsvarIDText 
Redovisat 

201902 
Årsbudget 

Årsprognos 
(avvikelse) 

Beräknat 
utfall 

80 Överförmyndarnämnd 3 140 0 140 

81 Överförmyndarkontor 1 375 1 093 *     0 1 093 

811 Arvoden gode män Åmål 199 655 -300 955 

812 Administration Åmål -100 0 0 0 

Summa, tkr 1 477 1 888 -300 2 188 

*Åmåls andel av årsbudget 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och 

skickar prognosen för januari – februari 2019 till kommunfullmäktige och ekonomichefer i 

samverkanskommuner. 

____________________________ 

Skickas till: 

Kommunfullmäktige i samverkanskommuner 

Ekonomichefer i samverkanskommuner 

Överförmyndarenheten 
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ÖFN § 23 

 

Information om granskning av årsräkningar 

 

Gösta Persson som till yrket är ekonom med mångårig erfarenhet på området anlitas för 

granskningsarbetet. Granskning av årsräkningar är grannlaga och tidskrävande. 

 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunernas överförmyndarverksamhet. Ett krav 

är att ställföreträdaren lämnar redogörelse samt årsräkning från och med 1 januari aktuellt 

år, eller från förordnandets datum. 

 

Vid granskningsarbetet studeras bland annat in- och utgående balans och skillnader där 

emellan som inte förklaras. Vid oklarheter begärs komplettering. Ofta finns förklaringar 

och oklarheter kan redas ut, mer sällan finns fel begångna. 

 

Om ersättning utgår till ställföreträdaren kan denna bestå av arvode och kostnadsersättning. 

Båda är skattepliktiga. Vid arvodering tillkommer sociala avgifter. Om arvodet bekostas av 

huvudmannen ska förenklad arbetsgivardeklaration inges till Skatteverket. 

 

Gösta Persson konstaterar att ställföreträdarna generellt lämnar mycket bra årsräkningar. 

Kommunen har dock skyldighet att noggrant granska årsräkningar och kan vid bristande 

granskning riskera skadestånd. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden tackar Gösta Persson för informationen. 

 

____________________________ 
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ÖFN § 24 

 
Statistik februari 2019 
 

Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för februari. Antalet ansökningar om god-

manskap har ökat markant, varav flertalet från Dals-Eds kommun. Antalet anmälningar om 

behov av godmanskap (från socialtjänsten m.fl) var få i februari. 

 

Av det mycket stora antalet ensamkommande asylsökande 2015, som mest omkring 340 

ärenden Dals-Ed inkluderat, finns nu cirka 20 personer totalt i samverkanskommunerna. 

Under februari kom inga nya ensamkommande. 

 

Antalet förteckningar, som upprättas vid nya ställföreträdarskap, ökade i februari då nya 

ställföreträdarskap har tillsatts i högre omfattning. Även antalet sluträkningar ökade, i de 

flesta fall på grund av att huvudman avlidit. 

 

Statistiken visar en ökning av begäran om entledigande från ställföreträdarskap. Det förkla-

ras i huvudsak av att en ställföreträdare som under en rad år haft många uppdrag har begärt 

detta. En princip i dag är att gode män inte ska ha så många uppdrag då det kan bli svårt att 

hitta nya ställföreträdare till många huvudmän samtidigt, eventuellt med kort varsel. 

 

Av 506 förväntade årsräkningar för 2018 har 447 inkommit till enheten, 24 påminnelser har 

skickats och 33 sökta anstånd beviljats. Överförmyndarnämnden ska i april månad besluta 

om eventuella vitesförelägganden. Granskade hittills är omkring 200 årsräkningar och målet 

är att 90 procent ska vara granskat per sista juni. 

 

Antalet e-postmeddelanden till myndighetens gemensamma brevlåda mäts och en ökning ses 

i februari. Samtidigt är e-post en bra väg som ger handläggarna möjlighet att undersöka och 

sedan ringa upp eller mejla svar. Alternativet telefonkö kan vara negativt. Oftast besvaras 

e-post samma dag. Ambitionen är två dagar. Krävs längre utredning kommuniceras detta. 

 

Ärendebalansen har ökat till närmare 50 ärenden under utredning. Ambitionen är att inte 

ligga över 20 i balansen. En förklaring är att antalet ansökningar om godmanskap har ökat 

och att det ibland tar tid att rekrytera ställföreträdare, i synnerhet till komplicerade uppdrag. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommunerna. 

 

____________________________ 

Skickas till: 

Bengtsfors kommun 

Säffle kommun 

Årjängs kommun  
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ÖFN § 25 

 

Information/meddelanden 
 

Enhetschef Conny Johansson informerar om Föreningen Sveriges Överförmyndare, FSÖ. 

Såväl tjänstemän i överförmyndarverksamheter som politiker i överförmyndarnämnder kan 

vara medlemmar. Medlemskapet bekostas av respektive hemkommun och medlemsavgiften 

är 500 kronor. Bra utbildningar och föreläsningar anordnas, för medlemmar till lägre avgift. 

Medlemmar får även utskick av nyheter på området. Varje år anordnas en rikstäckande årlig 

sammankomst. I år sker denna i Karlstad 28 – 30 augusti. Inbjudan kommer. 

 

I Bengtsfors kommun har samrådsmöte genomförts, i Bengtsfors kallat ägardialog. Medver-

kade gjorde nämndens ordförande, Bengtsfors representanter i nämnden och enhetschefen. 

Från Bengtsfors kommun deltog kommunstyrelsen. Verksamheten presenterades för en ny 

politisk ledning och möjlighet gavs till frågor och diskussion. 

 

Den 25 mars ska samrådsmöte ske i Årjängs kommun. Enhetschefen, nämndens ordförande 

och Årjängs ledamot förväntas medverka. 

 

Överförmyndarnämnden beslut 
 

Överförmyndarnämnden noterar informationen.  

 

____________________________ 


