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§ 49 Dnr KS 2017-286

Gemensam Överförmyndarnämnd Arvika-Eda; förslag 
till samverkansavtal och reglemente

Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Eda och Arvika kommuner har tagit ett 
viljeinriktningsbeslut om att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. 
Inriktningen är att den gemensamma nämnden ska träda i kraft den 1 januari 
2019. Inför bildandet har förslag till samverkansavtal samt förslag till 
reglemente arbetats fram. Reglemente och avtal ska antas i samband med 
beslut om gemensam nämnd. Delegationsordning antas av den nya 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal mellan Arvika och Eda kommuner om att bilda gemensam 
nämnd, inkl. kostnadsbilaga
Förslag till reglemente för Arvika och Eda kommuners gemensamma 
överförmyndarnämnd 
Tjänsteskrivelse: Antagande av reglemente och godkännande av avtal för 
gemensam överförmyndarnämnd med Arvika och Eda kommuner

Överförmyndarnämndens beslut 
Sekreterare i överförmyndarnämnden får i uppdrag att i samråd med 
informationschef Margareta Bergman sammanställa nämndens synpunkter 
på liggande förslag till samverkansavtal och reglemente. Dessa skickas till 
Arvika kommun senast fredag den 26 oktober. 

____
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§ 50

Information

• Dagsläget på kansliet:

◦ Granskning av årsräkningar: Ca 100 årsräkningar kvarstår att 
granska. 

◦ Personalfrågor: Rekrytering av enhetschef med handläggaransvar 
pågår. Överförmyndarhandläggare Maria Gerhardsen avslutar sin 
tjänst i december. Den personalresurs som bistår i granskningen 
av årsräkningar har fått fast tjänst. 

◦ Implementering av nytt verksamhetssystem pågår. 

◦ Brist på ställföreträdare råder, främst i komplicerade ärenden. 
För närvarande har kansliet ca 80 ärenden som bedöms vara 
akuta och där ställföreträdare saknas, varav 26 st hör till Eda. 
Kansliet har fått marginellt gehör vid annonsering för att 
rekrytera ställföreträdare. En möjlighet under rådande 
omständigheter är att anlita företag med professionella 
ställföreträdare. I ett första skede kan dessa anlitas till akuta 
ärenden. Ärendet bereds till överförmyndarnämndens 
sammanträde i  november.

• Länsstyrelsen besöker Överförmyndarnämnden i Arvika kommun 
för inspektion den 13 november 2018. 

• Ordföranden i Arvika och Eda överförmyndarnämnder träffar 
Arvika-Eda god man och förvaltarförening (GMF) den 13 november. 

• Ordförande och sekreterare har deltagit på Överförmyndarträff den 
18 oktober. Dagen bjöd på föredrag om dataskyddsförordningen 
(GDPR) samt om ensamkommande barn och unga. Dagen avslutades 
med ”Värmland runt”, med aktuella frågor. Information gavs om 
kommande utbildningar. Dessa inbjudningar skickas ut till 
nämndens ledamöter separat. 

• SFÖ:s nästa studiedagar anordnas i Karlstad i augusti 2019. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

5(9)
Sammanträdesdatum

2018-10-24

§ 51

Utbildning    

• Utbildning för gode män och förvaltare, gällande rättigheter för 
huvudmän inom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), är framflyttad på obestämd tid.  

• Utbildningen i årsräkningar anordnas den 5 december. I samband 
med utbildningen hålls en workshop, där deltagarna har möjlighet att 
arbeta med eget material på plats. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____
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§ 52

Uppföljning 

Sammanfattning
Den ekonomiska uppföljningen efter september 2018 visar att nämnden 
ligger inom budgetram. Köp av tjänst från Arvika om 339,8 tkr är redovisat 
för perioden januari-september. 

Bidrag på 5 000 kr till Arvika-Eda gode man förening är utbetalat.

Handläggare redovisar aktuell statistik för verksamheten.   

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter september 2018
Muntlig redovisning av aktuell statistik 

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

____
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§ 53  

Sammanträdestider 2019 

Sammanfattning
Kommunledningsstabens kansli i Arvika har tagit fram ett förslag på datum 
för Överförmyndarnämndens sammanträden under år 2019 enligt följande.

23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 
september, 23 oktober, 20 november.

Mötesdag: Onsdagar
Tid: Klockan 08.30 
Plats: Sammanträdesrummet Ylöjärvi, Östra Esplanaden 5, Arvika, om inget 
annat anges i kallelse.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens i Arvikas tjänsteskrivelse 2018-10-03

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden antar upprättat förslag till sammanträdestider för år 
2019. 

____
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§ 54

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 2018-09-19 – 2018-
10-23 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____
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§ 55

Befrielse från redovisning enl. 14 kap 19 § 
Föräldrabalken 

Sekretess
____
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