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§ 56

Information 

• Länsstyrelsens granskning av Överförmyndarnämnden i Arvika den 
13 november. Ett granskningsprotokoll med kritik har inkommit. 
Kritiken rör dels diarieföring och dels sekretessbehandling av 
granskat ärende. 

• Kansliet har fått intern kritik att verksamheten ska prioritera sitt 
arbete. Kansliet har sett över sitt arbete och kommit fram till att de 
arbetsuppgifter som prioriteras idag inte kan prioriteras bort, och att 
övrig tid är ytterst begränsad.  

• Rekrytering till verksamhetschef pågår. En handläggartjänst på 
100% görs om till en tjänst fördelad på 50 % handläggare och 50 % 
verksamhetschef. Detta innebär att en halvtids handläggartjänst 
försvinner från kansliet.  

• Dagsläget på kansliet

◦ Arbete med årsräkningar pågår. Kansliet beräknas inte bli klara 
med samtliga granskningar innan årets slut. 

◦ Utskick av inbjudan till utbildning för gode män i december 
pågår. 

◦ Det finns behov av en genomgång och översyn av 
förmyndarskapsärenden, men handläggarna har svårt att finna 
tid till detta arbete.

◦ Uppgradering av verksamhetssystem pågår. Den 1 januari tas 
det nya verksamhetssystemet i bruk. Det kan innebära en viss 
tröghet i det dagliga arbetet inledningsvis, tills verksamheten är 
förtrogen med systemet. 

◦ Kansliet har lämnat en del avvisningsbeslut. Ett bekymmer är att 
kansliet inte kan se när mottagaren har tagit del av ett beslut, 
vilket gör det svårt att se om överklagan inkommit i tid. 
Hädanefter ska betungande beslut skickas med rekommenderat 
brev, så att mottagning dateras. 

• Det finns en gråzon i Föräldrabalken avseende i vilka fall 
handläggare har rätt att fatta avvisningsbeslut. Detta ska ses över 
när delegationsordning upprättas för den nya nämnden.  

• Träff med Arvika-Eda God man och förvaltarförening den 13 
november. En del konkreta frågeställningar lyftes, som ska tas med 
den nya överförmyndarnämnden efter årsskiftet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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• Avstämning kring tider för beredning 2019. Beredning äger rum 
måndagar kl. 08.30 två veckor före sammanträdesdatum. 

Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 57

Utbildning 

• Den 5 december anordnas utbildning för gode män, med 
efterföljande workshop. 

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 58

Uppföljning 

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

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

Beslutsunderlag
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter oktober 2018

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

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 59  

Undertecknande av avtal av verksamhetsspecifik 
karaktär; anlitande av professionella ställföreträdare

Sammanfattning 
Det råder stor brist på ställföreträdare, främst till 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 vid användning av 
traditionella rekryteringsvägar inte fått gehör i den utsträckning som behövs för 
att behovet ska kunna tillgodoses. Behovsbilden motiverar därför att se över 
alternativa lösningar för att enskilda inte ska lida rättsförluster. Kommunen har 
sedan tidigare anlitat så kallade professionella ställföreträdare i enskilda fall, en 
möjlighet är att kommunen nu i större utsträckning använder sig av dessa 
kanaler för att finna lämpliga ställföreträdare med den kompetens som krävs i 
de enskilda fallen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-29 

Överförmyndarnämndens beslut
I större utsträckning än tidigare ska professionella ställföreträdare anlitas, 
för att motverka bristen av ställföreträdare i komplicerade ärenden. 
Överförmyndarnämnden uppdrar åt verksamhetschef på 
överförmyndarkansliet att underteckna behövliga avtal, förutsatt att 
rekrytering av denna tjänst har skett. Fram till rekrytering av 
verksamhetschef tilldelas handläggare delegation att underteckna behövliga 
avtal.  

____

Beslutet expedieras till 

Överförmyndarkansliet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 60

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 2018-10-24 - 2018-
11-20 redovisas på sammanträdet.

Överförmyndarnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.

____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 61

Beslut om entledigande av god man, enligt 11 kap. 20 § 
Föräldrabalken (1949:381)

Sekretess
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 61

Befrielse från redovisning, enligt 14 kap. 19 § 
Föräldrabalken (1949:381) 

Sekretess
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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