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 Sammanträdesdatum  
 2021-09-22  

 
Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 
Organ Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 
Sammanträdesdatum 2021-09-22 
Datum då anslaget sätts upp 2021-09-27 
Datum då anslaget tas ned 2021-10-19 
 
Förvaringsplats för protokollet Närarkivet 
  
  
Underskrift Mia Nilsson 

 

 

Plats och tid  Digitalt sammanträde, samordning från överförmyndarnämndens  
  kansli Arvika Näringslivscentrum, kl 08:00 -08:30 

 
Beslutade ledamöter  Stefan Åström (S), ordförande 
 Birgitta Eklund (S)  

Henrik Samuelsson (M) 
Patric Carlsson (V) 
Eva Ryman (S) 
 

 
Övriga närvarande Per-Olov Ålander (C) ej tjänstgörande ersättare 

Nils-Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare 
Hans Nilsson (Sjukvårdspartiet Eda) ej tjänstgörande ersättare 

 
Justerare Henrik Samuelsson 
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 27 september 2021 
Paragrafer §47 - §50 
 
 
   
Sekreterare Mia Nilsson 
 
   
Ordförande Stefan Åström (S)   
  
   
Justerare Henrik Samuelsson (M)  
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Paragraf 47 Dnr OFN/2021:3 
 

Föregående protokoll 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att lägga protokollet med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll från den 18 augusti 2021 gås igenom av nämnden. 

Beslutsunderlag 
 
Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från den 18 augusti 2021  
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Paragraf 48 Dnr OFN/2021:16 
 

Delårsrapport 2021 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna delårsrapporten.  

Sammanfattande analys av verksamhet och ekonomi 
 

Verksamheten bedöms bedrivas inom angiven ram under 2021.  
  
Av 2020 års årsräkningar som inkommit kompletta i rätt tid är samtliga granskade och arvode har 
utbetalats. Årsräkningar avseende år 2020 där kompletteringar krävts bedöms vara färdigbehandlade 
under september månad.  
 

Utbildningstillfällen för ställföreträdare och förtroendevalda har skett enligt plan. Två av fyra 
utbildningstillfällen har hållits och en tredje kommer att ske under september. I december hålls den 
fjärde utbildningen inför att årsredovisningarna ska lämnas in för 2021.  
  
Målet gällande mentorskap har uppnåtts. Fem befintliga ställföreträdare har under 
hösten utbildats och är i september klara för uppdrag som mentorer till mindre 
erfarna ställföreträdare. 
  
Målet för e-tjänster har uppnåtts. Blankett för ”Omprövning av förvaltarskap – frågeformulär”, 
infördes som e-tjänst under sommaren och nås via Arvika och Eda kommuns webbplatser. Ytterligare 
e-tjänster har införts utöver vad som initialt planerades; ”Ansökan om uttag av underårigs spärrade 
konto”, samt ”Yttrande till Överförmyndarnämnden”.    
 
Arvika-Eda överförmyndarnämnd konstaterar att det ligger i nämndens uppdrag att rekrytera 
ställföreträdare och det måste sättas av medel för ändamålet. Frågan om finansiering för 
rekryteringskampanj tas med i kommande budgetdiskussioner. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 8 september 2021 
Delårsrapport  

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 
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Paragraf 49 Dnr OFN/2020:35 
 

Tillägg i Mentorprogrammet 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna kompletteringen av mentorprogrammet. 

Sammanfattning 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd tog den 25 november 2020 beslut om att anta ett mentorprogram 
för ställföreträdare. Behov har framkommit av komplettering av befintligt program.  

Nämnden föreslås godkänna kompletteringen.  

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2021 
Mentorprogram, den 25 november 2020 

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 
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Paragraf 50 Dnr OFN/2021:2 
 

Information 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd tar del av informationen.  

Sammanfattning 
 
Nämnden går igenom månadsstatistiken. 
 
Information lämnas om Arvika Kommunfullmäktiges beslut i ärendet Motion om sanningskommission 
för Överförmyndarnämnden. 
 
Nämnden planerar att arbeta med verksamhetsplanen den 30 september.  

Beslutsunderlag 

Statistik september den 15 september 2021 
Motion om sanningskommission för Överförmyndarnämnden 
Protokoll Kommunfullmäktige den 30 augusti 2021, § 127  

 

 


