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Sammanträdesdatum

Öfn§ l

Dm-OFN 2018/38-190

Länsstyrelsen Dalarnas län, dnr 203-12487-2018 Inspektion hos överförmyndarnämnden i Arvika
kommun
Overförmyndarnämndens beslut
Overförmyndamämnden beslutar att en tidsplan och prioriteringsordning för
åtgärder ska upprättas till nästa ordinarie sammanträde den 23
januari 2019, samt att arbetet med att ta fram följande mtiner och
handlingsplaner ska vara klara:
Rutin och checklista för arv och bouppteckning.
Rutin och checklista för avslut av ärenden.

Rutin och checklista för arv och fastighetsförsäljning.
Rutin och checklista för hantering av ärenden där ställföreträdare saknas och
det finns problem med tillsättning.
Rutin och checklista för kompetensförsörjning hos gode män.

Rutin och checklista för tillfällige gode män enligt 11 kap 2 § FB,
uttagstillstånd vid föräldraförvaltning, och vilka kostnader som ingår normalt
i föräldraansvaret.
Rutin och checklista gällande förvaltare.
Plan för nyrekrytering av nya gode män, samt förslag på hur man behåller
nuvarande gode män.

En plan för hantering av inkommande ekonomiska redovisningar för gångna
året och hur granskningen skall ordnas så att man klarar tidsgränsen den 30
juni.

För att komma tillrätta med felaktigheter i akter ska en plan för beräknad
tidsåtgång, samt vilken resurser som behövs tas fram.
För att komma tillrätta med gamla årsräkningar ska en bedömning göras om
hur mycket arbete/tid som kvarstår samt en bedömning om det behövs mer
resurser för detta.

Overförmyndarnämnden beslutar även att tillträdande enhetschef med

handläggaransvar som tillträder i slutet av januari 2019 ges i uppdrag att
fördela arbetet med att gå igenom de akter som länsstyrelsen upptäckt

felaktigheter i.
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Sammanträdesdatum

Öfn § l forts.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Dalarnas Län har den 13 november 2018 genomfört en

inspektion vi Arvika-Eda överförmyndarkansli. Vid Inspektionstillfället
närvarade Håkan Jivesand, ordförande Arvika kommun, Kari Back, vice
ordförande, och ledamot Eva Ryman. Från Eda kommun näi-varade Birgitta
Eklund ordförande, närvarande var också handläggare Helena Fryklund, Eva
Hauri, Marie Claesson och Maria Gerhardsen och granskare Kerstin
Vikström. Från Länsstyrelsen deltog Helle Bryn-Jensen jurist och Hanna
Anagrius, jurist.

Länsstyrelsen i Dalarnas Län riktar i många fall väldigt skarp kritik emot hur
arbetet har genomförts på överförmyndarkansliet. Det åligger nu
Överförmyndamämnden att upprätta en åtgärdsplan utifrån Länsstyrelsen i

Dalarnas Län protokoll den 14 december 2018
Beslutsunderlag
Länsstyrelsen i Dalarnas Län protokoll med bilaga den 14 december 2018

Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Dalarna
Kanslichefen

.ustprandes sign

B ^u

Utdragsbestyrkande

ARVIKA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Arvika-Eda Overförmyndamämnd

2019-01-07

5(6)

Sammanträdesdatum

Öfn§2

Dnr OFN 2018/20-100

Gemensam översyn Arvika, Eda delegationsordning
samt arbetsordning
Overförmyndarnämndens beslut
OverfÖrmyndamämnden tar del av informationen och lägger

delegationsordningen med godkännande till handlingarna med ett
förtydligande gällande administratörens roll.
Sammanfattning
Overförmyndamämnden överlåter sin beslutanderätt i vissa frågor till
handläggare på överförmyndarkansliet enligt en av Överförmyndamämnden
antagen delegeringsordning.
Då Arvika kommun och Eda kommun får en gemensam nämnd behöver
delegationsordningen ses över, och en reviderad delegationsordning
presenteras för överförmyndamämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordningen för Arvika-Eda överförmyndarnärrmd den

21 december 2018

Beslut skickas till
Eda kommun
Kanslichefen

Handläggarna
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Utbildning
Overförmyndarnämndens beslut
Overförmyndarnämnden tar del av informationen och lägger den med
godkännande till handlingarna.

Sammanfattning
Ordförande Håkan Jivesand redogör för överförmyndamämnden aktuella och
kommande utbildningar.
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