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Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, rum 2, 2018-04-24 kl. 13:10 – 14:15

Utses att justera

Jan-Erik Apelqvist

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-05-04, klockan 10:30

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf §10 - §17

________________________
Trine Louise Jacobsen

Ordförande
________________________
Isabelle Öderyd
Justerande

________________________
Jan-Erik Apelqvist

BEVIS
Organ

Paragraf §10 - §17

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Anslags uppsättande

2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Anslags nedtagande

2018-05-26

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Trine Louise Jacobsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-24

Överförmyndarnämnden
Närvaro vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-04-24
Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordinarie

Namn

Parti

Ordförande

Kjell-Åke Andersson

M

Vice ordförande

Isabelle Öderyd

V

10-17

Ledamot

Jan-Erik Apelqvist

S

10-17

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Ersättare

Monica NordvallHedström

M

10-17

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Trine Louise Jacobsen

10-17

Administrativ chef

Catrine Mattsson

10-17

Anmärkning
Ej närvarande
Ers. Kjell-Åke Andersson

Närvarande
Klockan

Ersättare
Ersättare

Anmärkning
Ers. Isabelle Öderyd
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Överförmyndarnämnden
§ 10
Information
ÖFN/2018:10 - 049
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga information till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef.
Ensamkommande barn - lägesrapport
I dag finns det 17 ensamkommande barn som har 14 gode män. Av
dessa 17 ensamkommande barn har 12 fått PUT. Detta innebär att barnen ska ha en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Tillsyn Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har besökt verksamheten den 11-12 april. Personakter har
granskats i samband med besöket. Verksamheten inväntar skriftligt protokoll från Länsstyrelsens tillsyn och detta kommer att delges nämnden.
Muntligt omdöme från Länsstyrelsen är att verksamheten har god ordning i akterna, att det är lätt att följa ärendena och att handläggningen
fungerar i enlighet med delegationsordningen.
Granskning angående samverkan mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden
Granskning via PWC angående samverkan mellan socialnämnden och
överförmyndarnämnden kommer att ske den 24 maj 2018. Projektplan
finns för granskningen. PWC kommer att ta del av dokument samt genomföra telefonintervjuer med ordförande samt handläggare.
Årsräkningar
Det har inkommit 181 årsräkningar och 134 av dessa har granskats vilket
utgör ca 74 %.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 11
Delgivningar
ÖFN/2018:11 - 001
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna
Ärendebeskrivning
Dokument som delges nämnden redovisas vid sammanträdet och listas
nedan.




Utbildning Barns egendom 26 april 2018
Cirkulär 18:07 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:14 från Sveriges Kommuner och Landsting

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 12
Budgetuppföljning
ÖFN/2018:12 - 042
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med mars 2018 var 404 tkr och budgeterade
medel för perioden var 310 tkr. Nämndens resultat för perioden överskrider således ramen för budgeterade medel med 94 tkr vilket delvis kan
bero på en koncentrerad utbetalning av arvoden samt att nämnden ligger
ute med arvoden till gode män för ensamkommande barn vilket resulterar i en eftersläpning utifrån debitering kvartalvis i efterskott.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Underlag
1. Budgetrapport, mars 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 13
Värksamhetsuppföljning
ÖFN/2018:13 - 012
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga verksamhetsrapporten för nämndens styrkort till handlingarna
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden beslutade den 9 oktober 2017 om mål för verksamheten 2018-2020 genom styrkort och verksamhetsplan. I ärendet redovisas en rapport över måluppfyllelse av nämndens styrkort till och med
den 31 mars 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga verksamhetsrapporten för nämndens styrkort till handlingarna
Underlag
1. Verksamhetsrapport för nämndens styrkort mars 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 14
Presentation av nyckeltal 31 december 2017
ÖFN/2018:15 - 0421
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga statistiken till handlingarna
Ärendebeskrivning
För uppföljning av Överförmyndarnämndens verksamhetsplan via nyckeltal har statistik över klienter och ställföreträdare hämtats ur Överförmyndarnämndens datahanteringsprogram Wärna och gäller per den 31 december 2017 och jämförts med den 31 augusti 2017 och den 31 december 2016.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden
att med godkännande lägga statistiken till handlingarna
Underlag
1. Rapport Statistik för år 2017 per den 31 december
2017

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 15
Bemötandeundersökning 2018
ÖFN/2018:25 - 190
Överförmyndarnämnden beslutar
att uppdra åt verksamheten att analysera resultatet och återkoppla till
Överförmyndarnämnden
att i övrigt med godkännande lägga rapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har beslutat att en serviceundersökning – bemötandeundersökning ska genomföras bland ställföreträdare på Överförmyndarnämnden Gällivare kommun vartannat år.
En enkät skickades ut tillsammans med anmodan om årsräkning under
november månad 2017, till ställföreträdare vid Överförmyndarnämnden
Gällivare kommun, avseende att mäta nöjdheten med Överförmyndarnämndens verksamhet.
57 av 116 ställföreträdare har besvarat enkäten, vilket utgör 49 % av
populationen ställföreträdare som anmodats att lämna årsräkning 2017.
Resultatet visar att 93 % av de svarande är nöjda eller mycket nöjda
med bemötandet på Överförmyndarnämndens expedition. Detta är en
marginell minskning gentemot föregående mätning som hade resultatet
94 %. Vad gäller service vid kontakt via telefon och besöksbokning svarar 64 % respektive 69 % att det är lätt eller mycket lätt att få kontakt
via telefon eller boka tid för besök. Detta är en ökning med 19 respektive
20 procentenheter jämför med föregående mätning. Åtta personer, det
vill säga 15 %, av de 56 som besvarat frågan, upplever att telefontiden
inte är tillräcklig. Detta är en minskning med 7 procentenheter jämfört
med föregående mätning.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Förslag till beslut
Nämnd-och utredningsenheten föreslår Överförmyndarnämnden besluta
att uppdra åt verksamheten att analysera resultatet och återkoppla till
Överförmyndarnämnden
att i övrigt med godkännande lägga rapporten till handlingarna
Underlag
1. Rapport Bemötandeundersökning 2017 med bilaga Enkät Bemötandeundersökning 2017

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 16
Särskilt budgetförslag överförmyndarnämnden
ÖFN/2018:24 - 000
Överförmyndarnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:
att anta driftbudget 2019 samt plan för 2019-2021,
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2019:
Budgetplan 2020:
Budgetplan 2021:

1 241 tkr.
1 241 tkr.
1 241 tkr.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2019 samt plan för åren 2019-2021 för överförmyndarnämnden har upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
att anta driftbudget 2019 samt plan för 2019-2021,
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2019:
Budgetplan 2020:
Budgetplan 2021:

1 241 tkr.
1 241 tkr.
1 241 tkr.

Underlag
1. Driftbudgetram/plan 2019-2021.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 17
Val av dataskyddsombud för överförmyndarnämnden
ÖFN/2018:23 - 0052
Överförmyndarnämnden beslutar
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) i kraft
och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Dataskyddförordningen
gäller som lag i alla EU:s medlemsländer och innebär en del förändringar
för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Varje myndighet är ansvarig för
all behandling av personuppgifter vilket innebär att säkerställa att alla
krav i lagen följs.
Gällivare kommun har utsedda personuppgiftsombud (PuL-ombud) utifrån personuppgiftslagen och med anledning av att dataskyddsförordningen träder i kraft behöver nämnderna och kommunstyrelsen utse
dataskyddombud. Kommunstyrelsens dataskyddsombud har en övergripande roll bland dataskyddsombuden med uppgift att vara sammankallande till möten, genomföra utbildningar samt tillsammans med övriga
dataskyddsombud delta i ett arbete med att utarbeta gemensamma regler och rutiner.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Förslag till beslut bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för
barn och unga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att förordna Lars Nilsson, arkivarie, som dataskyddsombud för överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande

