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Plats och tid

Beslutande ledamöter

Sammanträdesrum, Ylöjärvi, 0:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika,
kl. 08.30-09.10

Håkan Jivesand, ordförande (S)
Birgitta Eklund, l :e vice ordförande (S)
Eva Ryman (S)
Bengt Nilsson (KD), ersätter Patric Carlsson (V)
Per-Olov Ålander (C), ersätter Henrik Samuelsson (M)

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Erika Norqvist, Kanslichef
Johan Åkerman, Sekreterare

Birgitta Eklund
Kommunledningsstabens kansli den 30 januari 2019
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Arvika-Eda Overförmyndamämnd
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Datum då anslaget sätts upp 2019-01-31
Datum då anslaget tas ned 2019-02-22
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Öfn§5 Dm-OFN 2019/5-100

Föregående protokoll

Arvika-Eda Överförmyndarnämnds beslut

Overförmyndamämnden lägger mötesprotokollen från den 7 januari och den

16 januari 2019 med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Föregående mötesprotokoll från den 7 januari och den 16 januari 2019
presenteras.

Beslutsunderlag

OverfÖrmyndamämndens protokoll den 7 januari 2019
Överfönnyndamämndens protokoll den 16 januari 2019
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Öfn§6 Dnr OFN 2018/14

Personuppgiftsansvarig

Arvika-Eda Overförmyndarnämnds beslut

Overförmyndarnämnden tar del av informationen och lägger den med
godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Ordföranden Håkan Jivesand informerar nämnden att det är

överförmyndarnämnden som är personuppgiftsansvarig, Kanslichef Erika

Norqvist informerar om att personuppgiftsombud för

överförmyndarnämnden är Maria Karlsson.
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Öfn§7 Dnr OFN 2018/20-100

Tillägg till Overförmyndarnämndens
delegationsordning - ordförandebeslut

Arvika-Eda Overförmyndarnämnds beslut

Overförmyndamämnden bordlägger ärendet.

Sammanfattning

Overförmyndarnämnden har inte delegerat till ordförande att fatta beslut i så

brådskande fall att nämndens beslut inte kan avvaktas, även kallat

ordförandebeslut. Möjligheten till denna typ av delegation ges med stöd av 6
kap. 39 § kommunallagen. Kommunens nämnder brukar generellt delegera

till ordföranden att fatta beslut i brådskande fall för att kunna garantera att
nämnden även i brådskade fall har en korrekt hantering av sina ärenden.

Ordförandebeslut ska redovisas vid nästkommande nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 14 januari 2019
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Öfn§8 Dm-OFN 2018/38-190

Länsstyrelsen Dalarnas län, dnr 203-12487-2018 -
Inspektion hos överförmyndarnämnden i Arvika
kommun återkoppling från handläggare

Arvika-Eda Överförmyndarnämnds beslut

Överförmyndarnämnden tar del av informationen och lägger den med

godkännande till handlingarna, samt beslutar att de ärenden som fått kritik
från Länsstyrelsen i Dalarna ska återrapporteras till nämnden när

felaktigheterna är åtgärdade.

Sammanfattning

Kanslichef Erika Norqvist informerar nämnden om att en bedömning gjorts

gällande frågan om hur många handläggare behövs för att bedriva en hållbar
och rättssaker överförmyndarverksamhet? Dels under uppbyggnadsfasen,

men även för en på lång sikt väl fungerande verksamhet. Bedömning är att

det behövs 5,0 handläggartjänster samt 1,0 administratör på heltid, för att
kunna bedriva en hållbar och rättssaker verksamhet utifrån den mängd

ärenden som finns. Utöver detta bedöms att under uppbyggningsfasen

behövs 1,0 till 1,5 tjänster ett till två år, för att kunna uppnå en väl
fungerande verksamhet.

Gällande de akter som Länsstyrelsen i Dalarna ansåg innehålla felaktigheter

och som lett till kritik eller skalp kritik, ska allt eftersom de åtgärdas
rapporteras till nämnden.

^(usterandes sign Utdragsbestyrkande



ARVIKA KOMMUN
Arvika-Eda Overförmyndarnämnd

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-01-23

7(10)

Öfn § 9 Dnr OFN 2019/8-100

Information från handläggarna

Arvika-Eda Överförmyndarnämnds beslut

Överförmyndarnämnden tar del av informationen och lägger den med

godkännande till handlingarna, samt ger i uppdrag till Kerstin Vikström på
överförmyndarnämndens kansli att redovisa på nästa ordinarie sammanträde

den 20 februari vilka årsredovisningar som är kvar och om hur

handläggningen ska fortskrida.

Sammanfattning

Kanslichef Erika Norqvist informerar styrelsen om att nämndens nya mål,
om att granskningen av årsräkningar ska vara färdig innan juli månad ställer

högre krav på resurser. I vilken utsträckning är dock svårbedömt. Det beror

på hur kompletta inkommande årsräkningar är, vilka brister som

framkommer och vilka åtgärder bristerna kräver.

Till detta ska poängteras att granskningen av redogörelse kommer kräva mer

resurser nu än tidigare då denna varit undermålig, nämnden är känd med
denna omständighet sedan tidigare. Det finns ett stort behov av att

granskningen i dessa ärenden följs upp.

Vidare ska nämnas det faktum att inga bamärenden granskas genom

årsredovisning då det saknats resurser för detta, inte heller synes denna
möjlighet finnas för året 2018, även detta känt av nämnden sedan tidigare.

Till det har överförmyndarnämndens kansli ej granskade årsräkningar sedan
flera år tillbaka vilket är ett komplicerat och tidskrävande arbete.

Sammantaget krävs det dels att överförmyndarnämnden kansli kommer i

kapp med granskning av årsräkningar som släpar, att granskningen görs
grundligare än tidigare, i fler ärenden än tidigare, och på kortare tid än

tidigare.

Att någon rekryteringsprocess inte inletts ännu, fem månader innan deadline,
är ytterligare en försvårande omständighet och kan väcka frågan huruvida

målet är realistiskt eller inte. Oavsett medför målet att behovet av resurser

ökar i förhållande till ovanstående bedömning. Tre erfarna granskare utöver

övrig bemanning som nämns ovan kanske skulle medföra att målet uppnås,
med visst förbehåll.
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Öfn§ 10 Dm-OFN 2019/10-100

Information underrättelse till länsstyrelsen enligt 8 §
förmynderskapsförordningen

Arvika-Eda Overförmyndarnämnds beslut

Overförmyndamämnden tar del av informationen och lägger den med

godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Kanslichef Erika Norqvist informerar om att handläggarna på

Överförmyndamämndens kansli har före den l januari 2019 underrättat
länsstyrelsen i Dalarna om sin mottagningstid. Uppgift om mottagningstiden

skall dessutom lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal där
överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens

anslagstavla.
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Öfn § 11 Dnr OFN 2019/11-l 00

Anlitande av professionella ställföreträdare

Arvika-Eda Overförmyndarnämnds beslut

Överförmyndamämnden tar del av informationen och lägger den med
godkännande till handlingarna samt beslutar att ärenden där professionella

ställföreträdare kan komma på tal ska upp i nämnden för beslut.

Sammanfattning

Kanslichef Erika Norqvist informerar nämnden om det pågående arbetet med
att anlita professionella ställföreträdare för vissa ärenden. Arbetet fortgår och

man håller på och tittar på vilka ärenden som det ska gälla samt hur man går

till väga.
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Öfn § 12 Dm-OFN 2018/53-190

Befrielse från redovisning och sluträkning, enl. 14 kap
19§FB

Sammanfattning

Ärendet utgår då beslut är fattat på delegation.
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