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 Sammanträdesdatum  
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Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 
Organ Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 
Sammanträdesdatum 2022-02-16 
Datum då anslaget sätts upp 2022-02-16 
Datum då anslaget tas ned 2022-03-10 
 
Förvaringsplats för protokollet Närarkivet 
  
  
Underskrift Mia Nilsson 

 

 

Plats och tid  Digitalt sammanträde, samordning från Arvika Näringslivscentrum 
  överförmyndarnämndens kansli kl. 10.00-10:23.  

 kl 10:00 - 10:23 
 
Beslutade ledamöter  Stefan Åström (S), ordförande 

Birgitta Eklund (S) 
Patric Carlsson (V) 
Eva Ryman (S) 
Per-Olov Ålander (C) ersätter Henrik Samuelsson (M) 
 

 
Övriga närvarande Nils-Gunnar Andersson (S) ej tjänstgörande ersättare 
                                                      Anita Eklund (S), enhetschef 
                                                      Karin Jansson, handläggare § 12 
                                                      Mia Nilsson, sekreterare 
  

 
Justerare Eva Ryman (S) 
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 16 februari 2022 
Paragrafer § 9 - § 14 
 
 
   
Sekreterare Mia Nilsson 
 
   
Ordförande Stefan Åström (S)   
  
   
Justerare Eva Ryman (S)  
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Paragraf 9 Dnr OFN/2022:2 
 

Föregående protokoll 
 

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

Sammanfattning 
 
Föregående mötesprotokoll från den 19 januari 2022 gås igenom av nämnden 

Beslutsunderlag 
 
Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från den 19 januari 2022 
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Paragraf 10 Dnr OFN/2022:4 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse Arvika-Eda 
överförmyndarnämnd 2021. 

Sammanfattning 
 
Verksamheten visade ett positivt resultat för helåret 2021 på 412 tkr. Mentorprogrammet kom igång 
först under slutet av året och gjorde att kostnaden blev mindre än förväntat. Kostnaderna för 
politikerarvoden blev lägre än beräknat då fysiska möten ersattes av digitala möten. 
 
Alla årsräkningar som inkom kompletta i rätt tid hade granskats och arvoderats den 31 augusti. Fyra 
utbildningstillfällen erbjöds ställföreträdare och förtroendevalda i överförmyndarnämnden. Sex 
mentorer utbildades och blev klara för mentorsuppdrag. Tre e-tjänster infördes som är tillgängliga på 
Arvika kommuns webbplats liksom på Eda kommuns webbplats. 
 
Det mediala intresset för överförmyndarnämnden var betydligt mindre än tidigare år. Två 
skadeståndsärenden blev klara under första halvan av året. 
 
Den genomgång av äldre akter som påbörjades under 2020 slutfördes under december 2021. Utfallet 
av genomgången visade att de fel som upptäckts var av mindre allvarlig karaktär och att i de få 
ärenden där enskild hade lidit ekonomisk förlust hade nämnden vidtagit åtgärder. 
  
För andra året i rad riktade inte Länsstyrelsen någon kritik mot nämnden. Efter den årliga tillsynen 
var den sammantagna bedömningen att utvecklingen varit mycket positiv med betoning på de nya 
rutinerna och checklistorna samt initierade samverkansmöten.  
 
Nämnden har fortsatt svårigheter att rekrytera ställföreträdare för att täcka rådande behov. 
Professionella ställföreträdare användes företrädesvis i de mer krävande ärendena. 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, den 9 februari 2022 
Verksamhetsberättelse Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021 

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 
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Paragraf 11 Dnr OFN/2022:5 
 

Uppföljning internkontrollplan 2021 
 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 
2021. 

Sammanfattning 

Uppföljning av internkontrollplan för 2021 har genomförts.  

Resultatet av internkontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden 
senast februari året efter det år kontrollplanen avser. Dokumenterad uppföljning av internkontroll 
ska fastställas av nämnd.  

Nämnden föreslås godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2021.  

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 8 februari 2022 
Uppföljning internkontrollplan 2021, Överförmyndarnämnden  

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 
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Paragraf 12 Dnr OFN/2022:7 
 

Ansökan om uttagsmedgivande, uå 2626 
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Paragraf 13 Dnr OFN/2022:6 
 

Ställningstagande till nya områden för internkontroll inför beslut 
i mars 

 

Beslut 
 
Ärendet tas upp för beslut i mars månad.  

Sammanfattning 
 
Diskussion förs om förslag på nya områden för internkontroll 2022.  

Beslutsunderlag 

Förslag nya områden för internkontroll 2022 den 14 februari 2022 
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Paragraf 14 Dnr OFN/2022:3 
 

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.  
 
Ordförande Stefan Åström lämnar en rapport om ekonomisk uppföljning t.om. januari 2022.  
 

Information om att det står fel i årshjulet gällande Redovisning av stickprov delegationsbeslut. Det 

ska göras i april och inte mars. Frågan har väckts om hur de ärenden som ska redovisas tas fram. Det 

är enhetschefen som slumpmässigt tar fram de ärenden som är aktuella för stickprovskontroll.  

Beslutsunderlag 
 
Statistik den 14 februari 2022 
Ekonomisk uppföljning den 14 februari 
 

 


