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2019-12-17

Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-12-17 kl. 09:00 - 10:48

Utses att justera

Jan Hollström

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-12-19, kl. 10:00

Anslagstid

Anslaget under tiden 2019-12-19-2020-01-11

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande
Justerande

________________________
Trine Louise Jacobsen Lindahl
________________________
Inger Junkka
________________________
Jan Hollström

Paragraf §38 - §43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-17

Överförmyndarnämnden
Närvaro vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-12-17

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Inger Junkka

S

38-43

09:00-10:48

Isabelle Öderyd

V

38-43

09:00-10:48

Jan Hollström

M

38-43

09:00-10:48

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Trine Louise Jacobsen Lindahl

§ 38-43

Administrativ chef

Catrine Mattsson

§ 38-43

Vice ordförande
2:e vice
ordförande
Ledamot

Anmärkning

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Anmärkning
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Överförmyndarnämnden
Innehållsförteckning
Hittade inga poster för innehållsförteckning.
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2019-12-17

Överförmyndarnämnden
§ 38
Information
Dnr ÖFN/2019:2
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef.
Två ensamkommande barn är aktuella med två goda män.
Utbildning angående redovisning årsräkningar har varit 5 och 11 december. En person har
deltagit 11 december. Planering för ny erbjudan i början av februari.
I enlighet med beslut 2019-05-21 §23 avseende information på arvodesbeslutet att huvudmannen har tagit del av beslutet, stämplas protokollet med ”huvudmannen delgivits”.
2020-01-20 ska nämnderna redovisa sina verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.
Verksamheten gör ett förslag till redovisning utifrån aktuell mall.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-17

Överförmyndarnämnden
§ 39
Delgivningar/delegationsbeslut
Dnr ÖFN/2019:3
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga informationen om delgivningarna till handlingarna
Ärendebeskrivning
Dokument som delges nämnden redovisas vid sammanträdet.
Det finns inga dokument att delge nämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga informationen om delgivningarna till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17

Överförmyndarnämnden
§ 40
Budgetuppföljning
Dnr ÖFN/2019:4
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med november 2019 var 1089 tkr och budgeterade medel för
perioden var 1148 tkr. Nämndens resultat för perioden är 59 tkr plus.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Underlag
1. Budgetrapport november 2019

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17

Överförmyndarnämnden
§ 41
Verksamhetsuppföljning
Dnr ÖFN/2019:16
Överförmyndarnämndens beslutar
att med godkännande lägga verksamhetsrapporten för nämndens verksamhetsplan till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden beslutade den 11 september 2018 om mål för verksamheten
2019-2021 via verksamhetsplan. I ärendet redovisas en rapport över måluppfyllelse.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga verksamhetsrapporten för nämndens verksamhetsplan till
handlingarna
Underlag
1. Verksamhetsrapport för nämndens verksamhetsplan

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17

Överförmyndarnämnden
§ 42
Ansvarsutövandegranskning 2019
Dnr ÖFN/2019:39
Överförmyndarnämnden beslutar
att ta del av revisorernas presentation vid sammanträdet samt att påpeka felaktigheter
utifrån nämndens ekonomi och uppföljning
Ärendebeskrivning
Revisorerna genomför sin årliga ansvarsutövandegranskning. Resultatet för överförmyndarnämnden presenteras av revisorerna vid sammanträdet 2019-12-17.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår överförmyndarnämnden
att ta del av revisorernas presentation vid sammanträdet

Utdragsbestyrkande
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2019-12-17

Överförmyndarnämnden
§ 43
Revidering av delegationsordning för överförmyndarnämnden 2019
Dnr ÖFN/2019:40
Överförmyndarnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning med följande förändringar och tillägg:



alla beslut enligt föräldrabalken 13 kap. 10 § och 14 kap. 11 § fortsatt ska delges
nämnden
alla beslut om samtycke om uttag av omyndigs spärrade medel över 1 prisbasbelopp
enligt 13 kap. 8 § ska delges nämnden

att delegationsordningen antagen ÖFN 2019-04-09 § 18 för överförmyndarnämnden
upphör att gälla 2019-12-31
att reviderad delegationsordning ÖFN/2019:40 träder i kraft den 1 januari 2020.
Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsavdelningen föreslår en revidering av delegationsordningen för
överförmyndarnämnden utifrån förtydligande och förenklad handläggning samt med ett
nytt kapitel om framtidsfullmakter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända konsekvenser för barn och unga.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att anta reviderad delegationsordning
att delegationsordningen antagen ÖFN 2019-04-09 § 18 för överförmyndarnämnden
upphör att gälla 2019-12-31
att reviderad delegationsordning ÖFN/2019:40 träder i kraft den 1 januari 2020.
Underlag
1. Gällande delegationsordning för överförmyndarnämnden
2. Jämförelsedokument Gällande och Förslag till reviderad delegationsordning
3. Förslag reviderad delegationsordning för överförmyndarnämnden 2020
Utdragsbestyrkande

