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Plats och tid Överförmyndarkansliet ANC, Arvika kl. 09.25-10.45

Beslutande Birgitta Eklund (S) ordförande
Gunnar Adolfson (C) – ersättare för Arne Persson (Hela Edas Lista)
Ingen ersättare för Bengt Nilsson (KD)

Övriga närvarande Marie Claesson, överförmyndarhandläggare
Maria Gerhardsen, överförmyndarhandläggare 
Håkan Jivesand (S) ordförande Arvikas överförmyndarnämnd § 1-2
Eva Ryman (S) ledamot Arvikas överförmyndarnämnd § 1-2
Kari Back (M) ledamot Arvikas överförmyndarnämnd § 1-2
Mia Nilsson, sekreterare Arvikas överförmyndarnämnd § 1-2
Anna Elmqvist, sekreterare Edas överförmyndarnämnd

Justerare Gunnar Adolfson (C)

Justeringens plats och tid Utskottskansliet onsdag den 31 januari kl. 18.30
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Anna Elmqvist
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Birgitta Eklund (S)
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Organ Överförmyndarnämnden
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Underskrift                                                                          
Anna Elmqvist
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§ 1

Information

• Helena Fryklund, handläggare, är sjukskriven sedan december 2017. 
Planeras vara tillbaka på heltid efter sommaren 2018, med en gradvis 
upptrappning under våren.

• Årsräkningar för 2017 börjar komma in. Kansliet skickar tillbaka 
årsräkningar som är ofullständiga eller felaktiga.  

• Den 17 januari höll kansliet en utbildning i årsräkningar för 
ställföreträdare. Övriga frågor som diskuterades gällde bl.a. 
arvodesberäkning. 

• Dagsläget på kansliet: Många pågående ärenden i kombination med 
underbemanning. Handläggarna inriktar sig på att hålla 
kärnverksamheten igång. 

• Kansliet har en extra personalresurs som biträder i granskningen av 
årsräkningar. Resursen är visstidsanställd till siste februari 2018. 
Kansliet letar efter en ny resurs som kan ta vid därefter.  

• En tjänst som överförmyndarhandläggare på 80% är tillsatt, med 
start 1 april 2018. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 2

Utbildning

• Sveriges överförmyndare (FSÖ) håller studiedagar i Gävle den 30 
maj – 1 juni 2018. Programmet kungörs vecka 5. 

• Den 26 januari anordnas utbildningen ”Överförmyndarnyheter” som 
tar upp vad som är nytt inom lagstiftningen på området. Flertalet av 
nämndens ledamöter deltar under dagen. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 3

Uppföljning med statistikredovisning

Sammanfattning
Det ekonomiska bokslutet för 2017 är i skrivande stund inte klart. 
Uppföljningen presenteras på överförmyndarnämndens sammanträde i 
februari. 

Marie Claesson, handläggare, redovisar följande statistik för 2017: 

• Arvode per redovisningsår som betalats av huvudmannen, i kronor.

• Arvode per redovisningsår som betalats av kommunen, i kronor.

• Antal ställföreträdare

• Flödesanalys per ärendetyp

Beslutsunderlag
Statistikredovisning för Eda 2017

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden har tagit del av statistikredovisning 2017.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 4 Dnr KS 2017-69

Internkontrollrapport 2017 

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har enligt kommunallagen 6 kap § 7 ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig, samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. För att säkerställa den interna kontrollen har 
överförmyndarnämnden tagit fram en internkontrollplan för 2017.

Varje år väljs ett antal kontrollmoment ut för att följa upp att 
internkontrollen är tillräcklig och fungerande. Kommunchef Anders 
Andersson har överlämnat en internkontrollrapport för 2017 till nämnden.

Beslutsunderlag
Internkontrollrapport 2017 för överförmyndarverksamheten

Överförmyndarnämndens beslut
Internkontrollrapport 2017 för överförmyndarnämnden godkänns.

Internkontrollrapporten överlämnas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för kännedom.

____

Beslutet expedieras till

Kommunchef

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 5

Redovisning av delegationsbeslut 

Överförmyndarnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt en delegeringsordning som överförmyndarnämnden har 
antagit. Beslut som är fattade med stöd av delegation skall redovisas till 
överförmyndarnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan 
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det fritt att återkalla lämnad 
delegering. Lista över delegationsbeslut under perioden 2017-11-21 – 2018-
01-23 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 6

Individärenden

Inget att rapportera.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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