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§ 38

Information

• Dagsläget på kansliet:

◦ Granskning av årsräkningar: Ca hälften av inkomna årsräkningar 
är granskade. 170 st. kvarstår att granska, varav ca 70 st. inte är 
kompletta. Från 2016 kvarstår 15-20 st.

◦ Kansliet har en resurs som arbetar enbart med granskning av 
årsräkningar, och som granskar ca 40 årsräkningar per månad. 
Resursen är anställd september ut, men är erbjuden förlängt 
t.o.m. december.

◦ Kansliet tar kontakt med gode män som inte redovisat korrekt i 
sina årsräkningar, och går igenom hur redovisningen ska se ut.

◦ Det är nu tid att revidera material som ska gå ut inför nästa års 
årsräkningar. Det är ett tidskrävande arbete, och det vore 
fördelaktigt med en administratör anställd på kansliet som kan 
bistå med denna typ av arbetsuppgifter.

• Den 18 oktober planeras en länsträff. Inbjudan kommer.

• Årsprotokoll från föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ) 
cirkulerar för kännedom.

• Inför valet 2018 har kansliet gjort ett utskick till gode män och 
förvaltare, med information om att huvudmän har rätt att rösta i valet 
och hur man som ställföreträdare kan tillvarata huvudmannens 
rättighet.

• Arvika-Eda God man och förvaltarförening (GMF) har haft årsmöte. 
De föreslår kansliet att förlägga utbildning i årsräkningar redan i 
december samt att anordna en workshop i samband med denna 
utbildningsdag, där deltagare har möjlighet att arbeta med sitt eget 
material.

• Lönelistor för utbetalning av arvode, som skickas till respektive 
kommuns löneavdelning, har nu fått huvudmannens personuppgifter 
maskerade.

• Redogörelse från träff mellan ordföranden i Arvikas och Edas 
överförmyndarnämnder och Arvika-Eda God man och 
förvaltarförening (GMF), torsdagen den 16 augusti. Bl.a. 
diskuterades olika alternativ för arvodesutbetalning. Träffar ska 
planeras 2 gånger per år, vid behov ytterligare möten.

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

____
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§ 39

Utbildning    

• Kansliet arbetar för att anordna en utbildning för gode män och 
förvaltare, gällande regler och rättigheter inom Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS).

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____
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§ 40

Uppföljning och statistik

Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen efter juni och juli 2018 visar att nämnden 
ligger inom budgetram. Köp av tjänst från Arvika om 226,5 tkr är redovisat 
för första halvåret. Bidrag på 5 000 kr till Arvika-Eda gode man förening är 
utbetalat.

Handläggare redogör för statistik kring ärendeflödet på kansliet:

Totalt antal ärenden i Eda: 189 st. 
Godmanskap: 62 st.
Förvaltarskap: 7 st. 
Ensamkommande barn: 7 st. 
Barnärenden: 43 st. 
Under utredning (ansökningar, anmälningar): 63 st. 
Tillkommande ärenden: 44 st.

Gruppen ensamkommande barn minskar som förväntat. Andel förvaltarskap 
minskar dock inte, vilket pekar på att andra grupper i behov av förvaltarskap 
ökar. Noterbart är även att andel tillkommande ärenden är relativt stor, 
vilket indikerar att ärenden rör sig inom verksamheten.

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter juni och juli 2018
Redogörelse av aktuell statistik

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden har tagit del av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljning efter juni och juli 2018 för nämndens 
verksamhetsområde samt av aktuell statistik från kansliet.

____
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§ 41

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 2018-06-27 – 2018-
08-29 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 42

Entledigande av God man enligt 11 kap. 20 § 
föräldrabalken (1949:381)

Sekretess
____
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