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2020-03-09

Plats och tid

Päronsalen, Åmåls Stadshus, kl. 09:00 – 11:50

Beslutande

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

Ersättare

Christer Törnell (KD)
Göran Andreasson (S)
Svante Mlakar (S)

Övriga kallade

Conny Johansson, enhetschef
Stina Jonason, controller, §§ 19-21
Pierre Carroz, nämndsekreterare, § 23
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

2020-03-09
2020-

Organ

Datum för
anslags nedtagande

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

Utdragsbestyrkande

2020-

19 - 23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-09

ÖFN § 19
Val av justerare
Gudrun Svensson (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-03-09

ÖFN § 20
Fastställande av ärendelista
Ärendelistan fastställs.
Sekretessbelagt protokoll förligger ej detta möte.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖFN § 21
Ekonomisk prognos februari månad
Överförmyndarnämndens redovisade kostnader januari – februari 2020 uppgår till 21 tkr
(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 23 tkr. Prognosen visar ett +/- 0
resultat vid årets slut.
Överförmyndarenhetens redovisade kostnader januari – februari 2020 uppgår till 645 tkr
(tusen kronor) att jämföras med periodens budget på 725 tkr.
Redovisade intäkter januari-februari 2020 uppgår till 725 tkr att jämföras med periodens
budget på 725 tkr. Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut.
Överförmyndarenhetens redovisade nettokostnader januari–februari uppgår till 153 tkr.
Prognosen visar ett +/- 0 resultat vid årets slut.
Upparbetade kostnader för samverkanskommunerna för perioden uppgår till 233 tkr:
Bengtsfors 48 tkr, Dals-Ed 34 tkr, Säffle 42 tkr, Åmål 9 samt Årjäng 100 tkr.
Prognosrapport, tkr
81 Överförmyndarkontor adm. kostn.
81 Överförmyndarkontor adm. intäkter
81 Upparbetade kostn. kommunerna
Summa

Redovisat
2020-02

Årsbudget

Årsprognos
(avvikelse)

Beräknat
utfall

645
-725
233
153

4 348
-4 348
0
0

0
0
0
0

4 348
-4 348
0
0

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden konstaterar att inga åtgärder behöver vidtas för närvarande och
skickar prognosen för januari – februari 2020 till fullmäktige och ekonomichefer i samverkanskommuner.
__________
Skickas till:
Kommunfullmäktige i samverkanskommuner
Ekonomichefer i samverkanskommuner
Överförmyndarenheten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ÖFN § 22
Statistik februari månad
Enhetschef Conny Johansson redovisar statistik för februari månad. Antalet nya ansökningar om ställföreträdarskap var i februari åtta samt att fyra anmälningar om behov av
ställföreträdare inkom (från socialtjänst m.fl).
Totalt finns sju ensamkommande asylsökande i samverkanskommunerna. Två ärenden
inkom i februari.
Antalet inkomna förteckningar i samband med nya ställföreträdarskap samt antalet inkomna sluträkningar i samband med avslutade ställföreträdarskap låg i februari i normal
nivå.
I nuläget finns tolv aktiva ärenden där yrkesmässiga ställföreträdare utsetts.
Årsräkningar ska vara överförmyndarenheten tillhanda senast den 1 mars. Hittills har 453
årsräkningar inkommit, cirka 30 ställföreträdare har beviljats anstånd och närmare 70 har
fått påminnelse.
Ansökningar om uttag från spärrade konton brukar öka i början av året i samband med
utbetalning av arvoden till ställföreträdare. Hittills i år har 25 ansökningar om uttag handlagts.
Antalet e-postmeddelanden till myndigheten mäts och ökar kontinuerligt, i februari
månad passerades 300 inkomna e-postmeddelanden.
Antal ärenden under handläggning i ärendebalansen ligger fortsatt något högt med cirka
47 ärenden. Ambitionen är att komma ner till cirka 20 i ärendebalans.
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 § 23
Information/meddelanden
Enhetschef Conny Johansson meddelar att en vikarierande handläggare, Malin Holm,
har anställts och började den 1 mars.
Enhetschef Conny Johansson har tillsammans med Olof Eriksson och Inge Digrell från
nämnden deltagit i ett avstämningsmöte med kommunledningen i Årjängs kommun.
Bengtfors kommun har bjudit in till en ägardialog denna vecka. Conny Johansson deltar
tillsammans med Olof Eriksson, Stig Andersson och Göran Andreasson från nämnden.
Samrådsmöte med kommunchefer och ekonomichefer ska ske denna vecka. Vid mötet ska
budget 2021 diskuteras. Kommunerna har olika budgetprocesser, två av samverkanskommunerna fattar budgetbeslut på våren, tre kommuner på hösten. I samverkansavtalet ingår
indexuppräkning, möjlighet att äska därutöver samt fördelningsnyckel styrd av dels antal
invånare, dels antal ärenden.
Enhetschef Conny Johansson informerar om två sekretessbelagda ärenden varav ett avser
byte av god man. Det andra ärenden avser ett arv.
Utbildning i Meetings+
Pierre Carroz, nämndsekreterare vid kansli- och utredningsenheten i Åmåls kommun medverkar. Nämnden utbildas om appen Meetings+ för att från och med april månad 2020 gå
över till digitala utskick av nämndens möteshandlingar.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

