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Sammanträdesdatum

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

2019-03-28

Plats och tid

Sammanträdesrum Mangen, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30–10.00

Beslutande ledamöter

Håkan Jivesand, ordförande (S)
Birgitta Eklund, 1:e vice ordförande (S) § 68
Eva Ryman (S)
Henrik Samuelsson (M)

Övriga närvarande

Stefan Åström (S), ej tjänstgörande ersättare
Anita Eklund, Enhetschef
Johan Åkerman

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Birgitta Eklund
Kommunledningsstabens kansli den 28 mars 2919
66–68

Sekreterare

Johan Åkerman

Ordförande

Håkan Jivesand

Birgitta Eklund § 68

Justerare

Birgitta Eklund

Henrik Samuelsson § 68

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd
2019-03-28
2019-04-19
2019-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet

Underskrift

Johan Åkerman
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Sammanträdesdatum

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

2019-03-28

Innehåll
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Sammanträdesdatum

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

Öfn § 66

2019-03-28

Dnr OFN 2019/65-100

Kommunrevisorerna, Anmärkning bristande styrning,
ledning och kontroll av verksamheten samt bristande
måluppfyllelse.
Arvika-Eda Överförmyndarnämnds beslut
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd beslutar att godkänna skrivelsen till
kommunrevisionen.
Sammanfattning
Arvika kommuns revisorer informerar överförmyndarnämnden om den
anmärkning som revisionen avser att rikta mot nämnden i
revisionsberättelsen för år 2018. Skrivelsen riktar sig till
överförmyndarnämnden och de ledamöter som innehaft uppdraget t o m
2018-12-31. Syftet är att ge överförmyndarnämnden möjlighet att lämna
synpunkter innan avlämnandet av revisionsberättelse. Bakgrunden är att
revisionen avser rikta anmärkning mot överförmyndarnämnden för bristande
styrning, ledning och kontroll av verksamheten samt bristande
måluppfyllelse.
Överförmyndarkansliet har från 2014 kontinuerligt tilldelats resurser för att
möjliggöra utökning av verksamheten men tillförda resurser har inte varit
tillräckliga. Länsstyrelsen tilldelade överförmyndarverksamheten allvarlig
kritik i rapporten i december 2018. Utifrån kritiken har en handlingsplan
upprättats för att komma tillrätta med bristerna. I handlingsplanen
framkommer det att en förutsättning för att kunna åtgärda bristerna är att
verksamheten tilldelas utökade resurser gällande personal men även i form
av ändamålsenliga lokaler. Beslut om denna utökning har tagits av nämnden
i mars 2019.
Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteskrivelse den 22 mars 2019
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

Öfn § 67

2019-03-28

Dnr OFN 2019/73-190

Kommunrevisorerna, Anmärkning bristande styrning,
ledning och kontroll av verksamheten samt bristande
måluppfyllelse.
Arvika-Eda Överförmyndarnämnds beslut
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd beslutar att godkänna skrivelsen till
kommunrevisionen.
Sammanfattning
Eda kommuns revisorer informerar överförmyndarnämnden om den
anmärkning som revisionen avser att rikta mot nämnden i
revisionsberättelsen för år 2018. Skrivelsen riktar sig till
överförmyndarnämnden och de ledamöter som innehaft uppdraget t o m
2018-12-31.
Syftet är att ge överförmyndarnämnden möjlighet att lämna synpunkter innan
avlämnandet av revisionsberättelse. Bakgrunden är att revisionen avser rikta
anmärkning mot överförmyndarnämnden för bristande styrning, ledning och
kontroll av verksamheten.
Överförmyndarkansliet har från 2014 kontinuerligt tilldelats resurser för att
möjliggöra utökning av verksamheten men tillförda resurser har inte varit
tillräckliga. Länsstyrelsen tilldelade överförmyndarverksamheten allvarlig
kritik i rapporten i december 2018. Utifrån kritiken har en handlingsplan
upprättats för att komma tillrätta med bristerna. I handlingsplanen
framkommer det att en förutsättning för att kunna åtgärda bristerna är att
verksamheten tilldelas utökade resurser gällande personal men även i form
av ändamålsenliga lokaler. Beslut om denna utökning har tagits av nämnden
i mars 2019.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens tjänsteskrivelse den 27 mars 2019
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Sammanträdesdatum

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd

Öfn § 68

2019-03-28

Dnr OFN 2018/36-190

Diskussion, Lämplighet god man enl 11 kap 20 § FB
Arvika-Eda Överförmyndarnämnds beslut
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd tar del av informationen och lägger den
med godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
En diskussion förs i nämnden gällande de artiklar som publicerades i Arvika
Nyheter 2019-03-27. Ordföranden meddelar att det är ingen ovanlighet att
man granskar en ställföreträdare löpande under uppdraget. Nämnden är
tvungna att handla om det kommer till deras kännedom om att något kan
vara fel. Man har absolut inte försökt att tysta någon ”visselblåsare”, även
artikeln innehåller en hel del felaktigheter.
Ledamot Henrik Samuelsson ställer frågan om varför det finns två protokoll
från den 30 augusti 2018 och vilket är det som gäller, och får Anna
Wikstrand vara med på sammanträdena och vilka paragrafer var hon med på.
Ordförande Håkan Jivesand och sekreterare Johan Åkerman svarar att
protokollet ändrades då det påpekades felaktigheter från handläggarnas sida,
och protokollet justerades utefter dessa synpunkter. Anna Wikstrand får vara
med på de punkter som Ordföranden finner lämpliga och vid aktuellt
sammanträde, deltog Anna Wikstrand endast på de ärenden som anses
allmänna och inte individärenden.
Ledamot Henrik Samuelsson ställer även frågan om Överförmyndarnämnden
ska möta kritiken som riktas mot nämnden i tidningsartiklarna från den 27
mars i Arvika Nyheter.
Vice Ordförande Birgitta Eklund svarar att hon kommer ta kontakt med
Ordförande Håkan Jivesand för att kolla på ett svar.
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