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§ 32

Information

• Rapport från Länsstyrelsen: Länsstyrelsen har granskat ett 
individärende tillhörande Arvika överförmyndarnämnd, och riktar 
kritik mot nämnden. I rapporten får nämnden samtidigt beröm för 
utredning och polisanmälan av ärendet. 

• Brev från ställföreträdares anhörig har inkommit till kansliet, 
rörande ett individärende tillhörande Eda överförmyndarnämnd. 
Nämnden äger inte beslut i ärendet, varför anhörig hänvisas till 
Tingsrätten. Ordförande i Eda återkopplar till ställföreträdaren, men 
kommenterar inte handläggning eller sakfråga. 

• Arvodesutbetalning: diskussion kring olika alternativ

• Dagsläget på kansliet:

◦ Förelägganden från Tingsrätten har inkommit, till följd av att ett 
antal äldre ansökningar om godmanskap – som inte blivit 
inskickade till Tingsrätten - nu har blivit inskickade. 

◦ Ett nytt verksamhetssystem planeras i Arvika kommun. Kansliet 
finner inte tid till det övergångsarbete som behövs för att anpassa 
dokument och arbetssätt till ett nytt system.

◦ En översyn av verksamhetens arkivläggning behövs.

◦ Ett större antar anmälningar och ansökningar om god man är 
liggandes i väntan på behandling. Kansliet prioriterar de mest 
akuta ärendena utifrån ett överförmyndarperspektiv. 

◦ Kansliet har svårigheter att rekrytera gode män. En bråkdel av de 
ärenden som väntar på behandling, innehåller förslag på gode 
män. 

◦ Granskning av årsräkningar:

▪ Ca 15 % kvarstår av 2016 års årsräkningar, vilket motsvarar 
ca 40 st. 

▪ Ca 65 % kvarstår av 2017 års årsräkningar, vilket motsvarar 
ca 210 st.

▪ Härutöver finns ca 20 sluträkningar kvar att granska. 

Utifrån nuvarande förutsättningar avseende bemanning och 
arbetsbelastning klarar kansliet inte att få granskningen av 
årsräkningar klar till årsskiftet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.
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§ 33

Utbildning    

• Kansliet och ordförande i Eda har deltagit på överförmyndardagarna 
i Gävle den 30 maj – 1 juni. På Sveriges överförmyndares hemsida 
finns material från dagarna, som bl.a. innehöll:

◦ Riksrevisionens utredning om statens ansvar gällande tillsyn av 
ställföreträdare och gode män.  

◦ Föredrag om minderårigas ekonomi.

◦ Seminarium kring psykisk ohälsa, arvsrätt, mutor och korruption, 
granskning av årsräkningar, politikers ansvar m.m. 

◦ Klarspråk i förhållande till det juridiska språket inom 
överförmyndarverksamhet. 

◦ Föredrag om stressrelaterad ohälsa, och verktyg för handläggare 
att hantera svåra och stressiga situationer.  

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____
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§ 34

Uppföljning 

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

Överförmyndarnämnden ska till länsstyrelsen årligen lämna uppgifter som 
är nödvändiga för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik över 
överförmyndarna och överförmyndarnämndernas verksamhet, enligt 19 kap. 
19 § föräldrabalken. Kansliet har skickat in uppgifter för 2017. 

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter maj 2018
Överförmyndarstatistik till Länsstyrelsen 2018-06-18

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden har tagit del av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter maj 2018 för nämndens verksamhetsområde 
samt överförmyndarstatistik till Länsstyrelsen för 2017. 

____
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§ 35

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 2018-05-23 – 2018-
06-26 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____
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§ 37

Individärenden

Inget att rapportera.

____
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