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Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 
Organ Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 
Sammanträdesdatum 2021-10-20 
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-22 
Datum då anslaget tas ned 2021-11-15 
 
Förvaringsplats för protokollet Närarkivet 
  
  
Underskrift Mia Nilsson 

 

 

Plats och tid  Kommunhuset i Eda kommun, Charlottenberg i lokalen  
  kommunstyrelsesalen, kl 09:00 - 10:15 

 
Beslutade ledamöter  Stefan Åström (S), ordförande 

Birgitta Eklund (S) 
Patric Carlsson (V) 
Eva Ryman (S) 

 
Övriga närvarande Anita Eklund, enhetschef 

Mia Nilsson, sekreterare 
 

 
Justerare Eva Ryman (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 21 oktober 2021 
Paragrafer §51 - §56 
 
 
   
Sekreterare Mia Nilsson 
 
   
Ordförande Stefan Åström (S)   
  
   
Justerare Eva Ryman (S)  
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Paragraf 51 Dnr OFN/2021:3 
 

Föregående protokoll 
 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll från den 22 september 2021 gås igenom av nämnden. 

Beslutsunderlag 
 
Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från den 22 september 2021 
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Paragraf 52 Dnr OFN/2021:17 
 

Verksamhetsplan för Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2022-
2024 
 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna Verksamhetsplanen för 2022-2024. 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare för att säkerställa att de tar tillvara sina huvudmäns rättigheter på ett bra sätt. 

Arvika och Eda kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd som ligger direkt under 
Kommunfullmäktige.  

Verksamhetsmål för 2022 gällande Invånare berör granskning av årsräkningar och återkoppling på 
telefonsamtal och e-post. Verksamhetsmål gällande Tillväxt och utveckling handlar om 
utbildningstillfällen för ställföreträdare, utbildningstillfällen för förtroendevalda, rekryteringsinsatser 
för att rekrytera ställföreträdare samt mentorer för mindre erfarna ställföreträdare. Verksamhetsmål 
för Miljö och klimat berör utökning av e-tjänster på kommunens hemsida.  

Tilldelad ram för drift 2022 är 3 385 tkr. Kommunbidraget kvarstår under planperioden 2023-2024.   

En översyn av Överförmyndarverksamheten har gjorts vintern 19/20 och åtgärder som föreslogs 
pågår fortfarande. En av åtgärderna är en genomgång av äldre akter och en slutrapport beräknas 
vara klar i början av 2022.   

Nämnden har fortsatt svårigheter att rekrytera ställföreträdare traditionellt varför professionella 
ställföreträdare måste anlitas för att täcka rådande behov.  

Som ett led i att kvalitetssäkra inlämnat material från ställföreträdare samt för att öka möjligheten 
till nyrekrytering har verksamheten tagit fram ett mentorprogram som innebär att befintliga 
ställföreträdare stöttar nyrekryterade och mindre erfarna gode män och förvaltare.  

Nämnden föreslås godkänna Verksamhetsplanen för 2022-2024.   

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 
Verksamhetsplan 2022-2024 Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Paragraf 53 Dnr  
 

Underlag för stickprovskontroll (november 2021) 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Enhetschef Anita Eklund presenterar underlag för stickprovskontroll.  

Beslutsunderlag 
 
Information om underlag för stickprovskontroll den 20 oktober 2021 
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Paragraf 54 Dnr OFN/2021:5 
 

Uppföljning ekonomi 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Redovisar ekonomisk uppföljning t.o.m. september 2021. 

Grundbemanningen på enheten har utökats från 5,8 till 6,8 tjänster inför nästa år. 

En person har anställts, för att på 60 % granska årsräkningar under några månader våren 2022. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport den 13 oktober 2021  
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Paragraf 55 Dnr OFN/2021:2 
 

Statistik och övrig information 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd tar del av informationen.  

Sammanfattning 
 
Enhetschef Anita Eklund redovisar statistik över granskade årsredovisningar, antalet ställföreträdare 
utifrån uppdrag samt antalet professionella ställföreträdare.  
 
Information om ny rekryteringsannons som ska sättas in i Arvika Nyheter och läggas ut i sociala 
medier.  
 
Det råder brist på ställföreträdare. Samtal förs om hur nämnden ska arbeta för att rekrytera nya 
ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 
 
Statistik den 13 oktober 2021 
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Paragraf 56 Dnr OFN/2021:19 
 

Sammanträdesdagar 2022 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att sammanträda föreslagna datum. 

Sammanfattning 
 
Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för Arvika-Eda 
överförmyndarnämnds sammanträden under år 2022 enligt följande: 
 
19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj (i Eda kommun) 15 juni, 17 augusti, 21 september, 
19 oktober (i Eda kommun) och 23 november.  
 
Sammanträdesdagar är onsdagar och tiden är kl. 09.00.  
 
Förslag på dagar för beredning är: 
 
11 januari, 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 8 juni, 9 augusti, 13 september, 11 oktober och 15 
november. 
 
Beredningen hålls på tisdagar kl 9.00. Undantaget den 8 juni, då beredningen hålls på en onsdag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens förslag på sammanträdestider den 13 oktober 2021 

Beslutet skickas till 

Rebecca Nilsson, Eda kommun 

 
 
 

 


