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§ 19

Information

• Tingsrätten och interimistiska beslut om förvaltarskap. 
Huvudmannens omständigheter kräver ibland omedelbar insats av 
förvaltarskap. Tingsrättens huvudregel i dessa fall är att höra 
huvudmannen innan tillfälligt beslut om förvaltarskap tas. Det kan 
emellertid finnas skäl att ta beslut omgående, om risk att 
huvudmannen lider skada föreligger. I såväl Eda som Arvika har 
incidenter skett då huvudmannen utnyttjas ekonomiskt i väntan på 
Tingsrättens interimistiska beslut. Nämnden ger kansliet i uppdrag 
att vända sig till JO för vägledning i frågan. 

• Kansliet har tagit fram statistik och flödesanalys för verksamheten:

◦ Nämnderna har totalt 816 ärenden (per januari 2018), och antalet 
ökar. Ärenden gällande ensamkommande barn blir färre, men 
ökningen av övriga ärendetyper ger en stigning totalt sett. 

◦ Under utredning: ca 200 ärenden. Av dessa är ca 60 st 
ansökningar och ca 148 st anmälningar (ca 70 anmälningar 
bedöms vara akuta).

◦ Granskning av årsräkningar för 2016: ca 30 % återstår att 
granska. Av dessa har ett betydande antal omfattande brister. Ett 
par årsräkningar har inte inkommit. 

◦ Granskning av årsräkningar för 2017: ca 80% återstår att 
granska. Förhandsgranskning sker, och ofullständiga 
årsräkningar skickas tillbaka. Ett antal årsräkningar har inte 
inkommit, och kansliet ligger efter med vitesföreläggande. 

◦ Rikssnittet 2017 för antal ärende per handläggare är 165 st. Med 
nuvarande bemanning, som till hösten arbetar heltid, har kansliet 
215 ärenden per handläggare.

• Marie Claesson är tjänstledig en dag i veckan. Detta gäller året ut.

• Avtalet mellan Arvika och Eda gällande köp av tjänst, är på översyn.

• Rekrytering av gode män är nödvändigt för att möta framtida behov, 
och kansliet överväger olika sätt att arbeta med frågan.  

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

____
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§ 20

Utbildning   

• Utbildningsdag med Jan Wallgren, jurist och specialist på frågor 
som handlar om gode mannens, förvaltarens och överförmyndarens 
uppdrag, hölls den 5 april. Ca 30 personer deltog i utbildningen för 
Socialtjänsten och ca 50 personer deltog i grundutbildning för gode 
män.   

• Sveriges överförmyndare (FSÖ) håller studiedagar i Gävle den 30 
maj – 1 juni 2018. Handläggarna på kansliet och ordförande Birgitta 
Eklund ska delta. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____
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§ 21

Uppföljning 

Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen efter mars 2018 visar att nämnden ligger 
inom budgetram. Köp av tjänst från Arvika kommun, om 113,3 tkr, är 
redovisat för första kvartalet.

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter mars 2018

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden har tagit del av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter mars 2018 för nämndens verksamhetsområde.

____
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§ 22

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 2018-03-21 – 2018-
04-24 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 23

Befrielse från sluträkning

Sekretess
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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