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§ 43

Information

• Dagsläget på kansliet:

◦ Granskning av årsräkningar: Ca 130 st återstår att granska från 
2017, varav ett 70-tal inte är kompletta. Ett 20-tal årsräkningar 
återstår att granska från 2016-2017, samtliga kräver komplexa 
utredningar. I nuläget oklart om den personalresurs som bistår i 
granskningen av årsräkningar tar ett förnyat vikariat. Nuvarande 
vikariat löper ut sista september. 

◦ Överförmyndarhandläggare Maria Gerhardsen avslutar sin tjänst 
i december. 

◦ Kansliet får in många förelägganden från Tingsrätten, och ber 
om anstånd på grund av tidsbrist. 

◦ Arbete med att skicka ut material inför nästa års årsräkningar har 
ännu inte påbörjats p.g.a. tidsbrist. Om det inte är möjligt att få 
fram extra resurser på personalsidan som kan bistå i arbetet, går 
nämndens ledamöter som en tillfällig lösning in och bistår i 
arbetet med att få ut materialet i tid. 

• Länsträff den 18 oktober. Ordinarie ledamöter meddelar ersättare om 
de inte har möjlighet att delta, så får ersättare möjlighet till arvoderat 
deltagande. Handläggare på kansliet avgör utifrån programmet om 
de deltar i träffen.

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

4(8)
Sammanträdesdatum

2018-09-19

§ 44

Utbildning    

• Kansliet arbetar för att anordna en utbildning för gode män och 
förvaltare, gällande rättigheter för huvudmän inom Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Preliminär 
utbildningsdag den 24 oktober. 

• Utbildningsinsatser behövs för den grupp som är ställföreträdare åt 
en nära anhörig, för att se skillnad på sina olika roller i förhållande 
till huvudmannen. Även utbildning till personal och handläggare 
inom LSS vore önskvärt, för att öka kunskapen om 
ställföreträdarens/anhöriges olika roller. Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare (RFS) har gett ut kompendier med titeln ”Rollkoll” 
som belyser dessa frågor, och som kan användas som stöd av 
personal och anhöriga/ställföreträdare. Personal och 
anhöriga/ställföreträdare är alltid välkomna att kontakta kansliet med 
frågor. 

• Diskussion kring möjligheten att tidigarelägga utbildningen i 
årsräkningar till november/december, istället för januari. Detta i 
syfte att få in årsräkningar tidigare. I samband med utbildningen kan 
en workshop anordnas, där deltagarna har möjlighet att arbeta med 
eget material på plats. 

• Diskussion kring förslag att anordna en särskild utbildningsdag för 
de ställföreträdare som tidigare fått anmärkningar på sina 
årsräkningar. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____
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§ 45

Uppföljning 

Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen efter augusti 2018 visar att nämnden ligger 
inom budgetram. Köp av tjänst från Arvika om 302 tkr är redovisat för 
perioden januari-augusti. Bidrag på 5 000 kr till Arvika-Eda gode man 
förening är utbetalat.

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter augusti 2018

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

____
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§ 46

Anmälan av ordförandebeslut

Överförmyndarnämndens ordförande Birgitta Eklund, beslutade 2018-09-
03, i enlighet med gällande delegation (1.9.1 kurser och konferenser), att 
arvode ska utgå till ordinarie ledamöter i överförmyndarnämnden som deltar 
vid länsträffen för överförmyndarnämnder och handläggare den 18 oktober 
2018. Detta för att uppmuntra till deltagande. 

____
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§ 47

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 2018-08-30 – 2018-
09-18 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____
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§ 48

Individärende

Inget att rapportera. 

____
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