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Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-09-04 kl. 09:00 – 09:52

Utses att justera

Jan-Erik Apelqvist

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2018-09-10, klockan 10:00

Underskrifter

Sekreterare

Paragraf § 23 - § 29

________________________
Catrine Mattsson

Ordförande
________________________
Isabelle Öderyd
Justerande

________________________
Jan-Erik Apelqvist

BEVIS
Organ

Paragraf § 23 - § 29

Justeringen har tillkännagivits via anslag
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-04

Anslags uppsättande

2018-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Anslags nedtagande

2018-10-02

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
____________________________________
Catrine Mattsson
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Överförmyndarnämnden
Närvaro vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2018-09-04
Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

v

23-29

09:00-09:52

Ers. Kjell-Åke Andersson

Jan-Erik Apelqvist

s

23-29

09:00-09:52

Namn

Parti

Beslut i
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Närvarande
Klockan

Övriga deltagare
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Sekreterare
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Parti

Ordförande
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m

Vice ordförande
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Ersättare

Anmärkning
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Överförmyndarnämnden
§ 23
Information
ÖFN/2018:10 - 049
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga information till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef.
Ensamkommande barn
Idag finns det 13 ensamkommande barn som har 12 gode män. Av dessa
13 ensamkommande barn har 12 fått PUT. Detta innebär att barnen ska
ha en särskilt förordnad vårdnadshavare.
Utbildningar
Introduktionsutbildning nya ställföreträdare blir 11 september klockan
18.00 till 20.00.
Granskning genomfört av kommunens revisorer
Kommunens revisorer kommer under hösten 2018 att genomföra en
granskning av kommunens följsamhet till förvaltningslagen. Granskningen kommer att fokusera på områdena; kommunens hemsida, uppföljning
och utvärdering samt service och tillgänglighet. Granskningen kommer
att ske genom dokumentanalys, intervjuer samt stickprovskontroll av
service och tillgänglighet genom telefon och e-post. Granskningen berör
alla nämnder förutom valnämnden.
Revisorernas ansvarsutövandeträffar
Revisorernas ansvarsutövandeträffar sker under november och december. Revisorerna besöker överförmyndarnämnden 27 november. Innan
besöket får ledamöterna, inklusive ersättare, en enkät via mejl att besvara.
Verksamheten
Verksamhetsplanerna för nämnderna 2019-2021 kommer att se annorlunda ut. Utångångpunkten är fyra strategiska målsättningar som
finns beskrivna i kommunplan 2019-2021. Ny ”layout” på verksamhetsplanen kommer att innehålla mål, målinstrument, resultat och fokusområde.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Sammanträdesplan överförmyndarnämnden 2019
Beslut om sammanträdesplan överförmyndarnämnden för 2019 antas senare under 2018. Detta då beslut av KS och KF behöver inväntas angående datum för ärenden utifrån verksamhetsplaneringsprocessen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga information till handlingarna

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6 (13)

2018-09-04
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§ 24
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.


Personuppgiftsbiträdesavtal

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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§ 25
Budgetuppföljning
ÖFN/2018:12 - 042
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med juni 2018 var 797 tkr och budgeterade
medel för perioden var 622 tkr. Nämndens resultat för perioden överskrider således ramen för budgeterade medel med 175 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, juni 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Verksamhetsuppföljning
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 augusti 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 augusti 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Analys av bemötandeundersökningen 2017 med förslag
ÖFN/2018:30 - 191
Överförmyndarnämnden beslutar
att godkänna och ge verksamheten i uppdrag att genomföra framtagna
förslag
Ärendebeskrivning
Verksamheten inom överförmyndarnämnden har fått nämndens uppdrag
att analysera den genomförda bemötandeundersökningen och komma
med eventuella förslag på förändringar utifrån resultat och kommenterar.
Verksamheten har analyserat bemötandeundersökningen och föreslår följande (syftet med åtgärden redovisas inom parantes):
att påtala brister i telefonisystemet vad gäller hänvisning eftersom det
förefaller som att hänvisningen inte alltid fungerar samt svårigheterna
att komma fram i växeln (öka tillgängligheten och minska irritation)
att växelpersonalen regelbundet informeras/påminns om vilka telefontider som gäller (förbättra kunskapen om tillgängligheten)
att lägga in körjournalen i den självräknande Excelfilen med årsräkningsblankettens bilagor och göra en liknande fil för timredovisningsblanketten (underlätta redovisning)
att göra ett informationskort på hård färgad papp i litet format som kan
skickas med i årsräkningsutskicket, där information om tillgänglighet
och bra att veta finns samlad t ex våra telefontider, våra direktnummer
och officiell säker mailadress samt information om digitala hjälpmedel
(öka tillgängligheten genom att undvika växeln och underlätta redovisning)
att se över möjligheten till ifyllnadsbara blanketter på nätet (underlätta
för användare och handläggare)
att se över alla blanketter under kommande år (underlätta för användare och handläggare)
att vid nästa bemötandeundersökning instruera ställföreträdarna att
endast fylla i en enkät även om de får en enkät per uppdrag (få ett mer
representativt resultat, en ställföreträdare – ett svar)

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiska konsekvenser
Åtgärder för att öka tillgänglighet, tydlighet och effektivitet bör generellt
bidra till att minska kostnaderna.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända
Förslag till beslut
Nämnd-och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att godkänna och ge verksamheten i uppdrag att genomföra framtagna
förslag.
Underlag
1. RAPPORT Utvärdering av bemötandeundersökning vid
Överförmyndarnämnden 2017

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 28
Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
ÖFN/2017:2016 - 003
Överförmyndarnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden,
att reviderat reglemente gäller från och med kommunfullmäktiges beslut
Ärendebeskrivning
I december 2014 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
förslag på ny struktur för reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder. Under 2015 påbörjades en översyn och ett revideringsarbete
av kommunstyrelsen och de övriga nämndernas reglementen i Gällivare
kommun.
Utifrån detta har en revidering av Överförmyndarnämndens reglemente
genomförts.
Enligt överförmyndarnämndens internkontrollplan för 2015, antagen av
överförmyndarnämnden den 4 december 2014, skall en genomgång av
gällande reglemente genomföras en gång per år.
I samband med revideringen har även justeringar utifrån kommunallag
2017:725 som träder i kraft 1 januari 2018 genomförts.
Senast Överförmyndarnämndens reglemente genomgicks var 2015-0326. Ingen revidering genomfördes varför gällande reglemente
KS/2009:505 ligger som underlag.
Förslag till nytt reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden,

Utdragsbestyrkande
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att reviderat reglemente träder i kraft den 1 mars 2018.
Underlag
1. Gällande reglemente med hänvisningar till nu gällande paragrafer
2. Förslag till nytt reglemente
3. Jämförelsedokument gällande och förslag till nytt reglemente

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Delårsstatistik
ÖFN/2018:32 - 190
Överförmyndarnämnden beslutar
att hänskjuta ärendet till sammanträde 2 oktober 2018
Ärendebeskrivning
För uppföljning av Överförmyndarnämndens verksamhetsplan via nyckeltal har statistik över klienter och ställföreträdare hämtats ur Överförmyndarnämndens datahanteringsprogram Wärna och gäller per den 31 augusti 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga statistiken till handlingarna.
Underlag
1. Rapport Överförmyndarnämnden, statistik delår januari – augusti 2018
– klienter och ställföreträdare.

Utdragsbestyrkande

