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Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 
Organ Arvika-Eda Överförmyndarnämnd 
Sammanträdesdatum 2022-01-19 
Datum då anslaget sätts upp 2021-01-20 
Datum då anslaget tas ned 2021-02-11 
 
Förvaringsplats för protokollet Närarkivet 
  
  
Underskrift Mia Nilsson 

 

 

Plats och tid  Digitalt sammanträde samordning från Arvika Näringslivscentrum, 
  överförmyndarnämndens kansli, den 19 januari 2022 kl 09:00 – 09:45  

 
Beslutade ledamöter  Stefan Åström (S), ordförande 

Henrik Samuelsson (M) 
Eva Ryman (S) 
Birgitta Eklund (S) 
Hans Nilsson (SIV) tjänstgörande ersättare för Patric Carlsson (V) 
 

 
Övriga närvarande Anita Eklund, verksamhetschef 
                                                      Per-Olov Ålander (C), ej tjänstgörande ersättare 
                                                      Nils-Gunnar Andersson, ej tjänstgörande ersättare 
                                                      Mia Nilsson, sekreterare 
 

 
Justerare Henrik Samuelsson (M) 
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 19 januari 2022 
Paragrafer §1 - §8 
 
 
   
Sekreterare Mia Nilsson 
 
   
Ordförande Stefan Åström (S)   
  
   
Justerare Henrik Samuelsson (M)  
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Paragraf 1 Dnr OFN/2022:2 
 

Föregående protokoll 
 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll från den 24 november 2021 gås igenom av nämnden. 

Beslutsunderlag 
 
Arvika-Eda överförmyndarnämnds protokoll från den 24 november 2021 
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Paragraf 2 Dnr OFN/2020:1 
 

Revidering delegeringsordning 
 

 
Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna revideringen av delegeringsordningen. 

Sammanfattning 

Behov finns att revidera Delegeringsordningen. 

Nya bestämmelser har trätt i kraft den 1 juli 2021 i föräldrabalken för att stärka 
barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. En del i de nya bestämmelserna är att rätten kan utse en 
tillfällig vårdnadshavare för ett barn om det finns behov av det. En tillfällig vårdnadshavare har rätt 
till ett skäligt arvode för uppdraget. Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av 
överförmyndaren. Punkt 4.6.1 har tillförts i Arvika-Eda överförmyndarnämnds Delegeringsordning. 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd föreslås godkänna revideringen.  

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 18 januari 2022- 
Delegeringsordning, Arvika-Eda överförmyndarnämnd, Reviderad 2022-01-19 

 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 
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Paragraf 3 Dnr OFN/2021:27 
 

Rapport systematisk aktgenomgång 
 

Beslut 
 
Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslutar att godkänna rapporten Genomgång av akter Arvika-Eda 
överförmyndarnämnd 2021. 

Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen har under flera år har riktat allvarlig kritik mot Arvika-Eda överförmyndarnämnd, vilket 
har föranlett en systematisk genomgång av akter som handlagts före 2016.  
 
Länsstyrelsen har gett rekommendationer om vilka akter som ska prioriteras. Nämnden har valt att 
genomlysa fler akter än rekommenderat, vilket har resulterat i att samtliga godmanskapsärenden där 
anhörig är god man och som handlagts hos nämnden före 2016 och samtliga förvaltarskapsärenden 
som handlagts hos nämnden före 2016, har gåtts igenom.  
 
Åtgärder som vidtagits i samband med genomgången har sammanställts. Nämnden konstaterar att 
felaktigheter mestadels funnits i akter som är äldre och tillkommit före 2015 och att översynen 
bidragit till att få ordning i de akter som gåtts igenom. Utfallet av genomgången har till stor del visat 
på felaktigheter av mindre allvarlig karaktär. I de få ärenden där fel har upptäckts som medfört att 
enskild lidit ekonomisk förlust har nämnden lyckats rätta till felaktigheterna. Här handlar det om 
återbetalning av felaktiga arvoden i två ärenden samt återbetalning av gåva i ett ärende.  

Beslutsunderlag 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse den 21 december 2021 

Genomgång av akter, Arvika-Eda överförmyndarnämnd 2021 
 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarenheten 
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Paragraf 4 Dnr OFN/2021:29 
 

Återbetalning av arvode, akt 68 
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Paragraf 5 Dnr OFN/2021:28 
 

Återbetalning av arvode, akt 76 
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Paragraf 6 Dnr OFN/2021:25 
 

Återbetalning av arvode, akt 84 
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Paragraf 7 Dnr OFN/2021:26 
 

Återbetalning av arvode, akt 177 
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Paragraf 8 Dnr OFN/2022:3 
 

Statistik och övrig information 
 

Beslut 

Arvika-Eda överförmyndarnämnd tar del av informationen.  

Sammanfattning 

Överförmyndarnämndens nästa sammanträde den 16 februari behöver flyttas från klockan 9.00 till 
10.00 på grund av att presidiet har ett möte med revisorerna.  

Nästa beredning flyttas från den 8 februari till den 4 februari klockan 9.00.  

 
Enhetschef Anita Eklund redovisar statistik över granskade årsredovisningar, antalet ställföreträdare 
utifrån uppdrag samt antalet professionella ställföreträdare.  

Beslutsunderlag 

Statistik den 12 januari 2022 

 

 


