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2019-12-09

Plats och tid

Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09:00 – 11:30

Beslutande

Olof Eriksson (S), ordförande
Stig Andersson (KD), vice ordförande
Siv Gustavsson (C)
Gudrun Svensson (C)
Malin Andersson (S)

Ersättare

Christer Törnell (KD)
Göran Andreasson (S)
Lars-Inge Fahlén (S)
Svante Mlakar (S)

Övriga kallade

Conny Johansson, enhetschef
Lisa Carlsson, handläggare
Helena Stensson, handläggare
Stina Jonason, controller, §§ 121 - 123
Cathrine Edlund, nämndsekreterare

Justeringens
plats och tid
UnderSkrifter

Sekreterare

Paragrafer
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

Sammanträdesdatum
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2019-12-09
2019-

Organ

Datum för
anslags nedtagande

Kanslienheten, Åmål
…………………………………………………….
Cathrine Edlund

Utdragsbestyrkande

2020-

121 - 126

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-09

ÖFN § 121
Val av justerare
Gudrun Svensson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-12-09
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3(7)

ÖFN § 122
Fastställande av ärendelista
Ärendelistan fastställs.
Sekretessbelagda ärenden protokollförs separat. Båda protokollen anger tiden 09:00-11:30.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖFN § 123
Ekonomisk prognos november 2019
Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – november 2019 uppgår till 72 tkr
(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 128 tkr. Prognosen visar ett överskott
på 50 tkr vid årets slut.
Överförmyndarenhetens redovisade kostnader januari – november 2019 uppgår till 3 821 tkr
(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 3 880 tkr, ett överskott på 59 tkr.
Redovisade intäkter januari-november 2019 uppgår till 3 880 tkr att jämföras med periodens
budget på 3 880 tkr. Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut.
Överförmyndarenhetens redovisade nettokostnader januari–novemer 2019 uppgår till 668 tkr.
Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut.
Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 727 tkr:
Bengtsfors 61 tkr, Dals-Ed 12 tkr, Säffle 110 tkr, Åmål 433 samt Årjäng 111 tkr.

Prognosrapport, tkr
81 Överförmyndarkontor adm. kostn.
81 Överförmyndarkontor adm. intäkter
81 Upparbetade kostn. kommunerna
Summa

Redovisat
201911

Årsbudget

Årsprognos
(avvikelse)

Beräknat
utfall

3 821
-3 880
727
668

4 233
-4 233
0
0

0
0
0
0

4 233
-4 233
0
0

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och
skickar prognosen för januari – november 2019 till fullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige i samverkanskommuner
Ekonomichefer i samverkanskommuner
Överförmyndarenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖFN § 124
Statistik januari - november 2019
Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för perioden januari – november.
Sammanställningen bifogas protokollet, bilaga 1.
Bland tendenser som kan ses är att antalet anmälningar om behov av god man (från
socialtjänst m.fl) minskar samtidigt som antalet egna ansökningar ökar. Likaså ökar
antalet förvaltarskap vilket speglar en utveckling mot en allt svårare problematik och
förändrade stödbehov hos huvudmän.
Antalet ställföreträdarskap för minderåriga ensamkommande minskar kontinuerligt och
i dag finns sex aktiva ärenden totalt i samverkanskommunerna.
Arbetet med granskning av förteckningar ökar i takt med att antalet nya ställföreträdarskap ökar. Ärendebalansen, dvs. antalet ärenden under utredning, ligger kvar i normal
nivå med ambitionen att balansens ska minska. Antalet inkomna e-postmeddelanden till
myndighetens brevlåda mäts och ökar kontinuerligt.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar den till samverkanskommuner.
__________
Skickas till:
Dals-Eds kommun
Bengtsfors kommun
Säffle kommun
Årjängs kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖFN § 125
Presentation av kanslienhetens politikerenkät 2019
Pierre Carroz och Erika Sörqvist, nämndsekreterare vid kanslienheten, presenterar resultatet av årets politikerenkät. En huvuduppgift för kanslienheten är att stödja nämndernas
arbete och syftet med enkäten att undersöka behov av förbättringar. Enkäten genomförs
ungefär vart annat år.
Enkäten skickades ut till samtliga ledamöter och ersättare i samtliga beslutande organ.
Överförmyndarnämnden hade en genomsnittlig svarsfrekvens på 84 procent vilket är en
hög siffra. Testet bestod av nio frågor och besvarades anonymt. Frågorna handlade om
beslutsunderlag, föredragningar, insyn, förtroende, bemötande, mötesteknik m.m.
Svaren är överlag mycket positiva och därför görs inga omedelbara åtgärder. I nästa enkät
kan en del av frågorna komma att följas upp ytterligare, däribland hur man upplever sig
ha kunskap om verksamheter under respektive nämnds ansvarsområde.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden tackar de föredragande för informationen.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖFN § 126
Information/meddelanden
Enhetschef Conny Johansson meddelar att en av handläggarna vid enheten har beviljats
tjänstledighet under år 2020. Rekrytering av vikarie ska påbörjas.
Ett möte har skett hos Tingsrätten i Värmland för diskussion om bland annat handläggningstider. Normalt kallas till möte en gång per år. Domstolarnas handläggningstider kan
skilja sig åt väsentligt på olika orter.
Två utbildningstillfällen för gode män har genomförts av överförmyndarenheten, ett i
Bengtsfors och ett i Åmål. Deltagarantalet var högt och intresset är stort för utbildning
som stöd i uppdraget. Fler tillfällen planeras 2020.
Under januari – februari 2020 kommer överförmyndarenheten även att hålla utbildning,
fem tillfällen, avseende årsräkning. Nämndens ledamöter och ersättare är välkomna att
delta. Datum och orter meddelas senare.
Enhetschef Conny Johansson konstaterar att byte av handläggarsystem kan bli aktuellt
under 2020.
Under 2020 planeras en enkätundersökning riktad till ställföreträdare. Enkätfrågorna
kommer att presenteras för nämnden i början av året.
Enhetschef Conny Johansson informerar om genomförd revision på överförmyndarenheten.
Revisionen utfördes av KPMG Karlstad, som är sakkunnigt biträde till kommunrevisionen i
Åmål. Revisionsprocessen sker under Åmåls kommunrevision då Åmål är värdkommun för
verksamheten/handläggningen.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar att ordföranden för Åmåls kommunrevision ska bjudas in
till nämnden den 20 januari för en dialog.
Överförmyndarnämnden noterar i övrigt informationen.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

