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Överförmyndarnämnden
§1
Information
ÖFN/2019:2 - 049
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef.
Ny politisk organisation
Ny politisk organisation gäller från januari 2019 som innebär att Serviceoch tekniknämnden har tagits bort och verksamheten flyttas under kommunstyrelsen. Kultur- och ungdomsfrågorna flyttas också under kommunstyrelsen som utökas med ett utskott.
Förvaltningsorganisationen
Förvaltningsorganisationen ska vara klar till 1 april. Kommunledningskontoret kommer att heta stöd- och utveckling.
Verksamheten
Arbetet med att granska årsräkning pågår. 103 av 181 årsräkningar har
inkommit. Utbildning angående årsräkningar har varit 2019-02-07.
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
§2
Delgivningar
ÖFN/2019:3 - 001
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna
Ärendebeskrivning
Dokument som delges nämnden redovisas vid sammanträdet och listats
nedan.


Inbjudan: Sveriges kommuner och Landting – Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter och tjänstemän, ÖFN/2018:37 –
190



Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige § 175, KS/2018:810 – 102



Remiss: Regeringsuppdrag avseende riktlinjer, 2019:4



Revisionsrapport: Tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen, 2019:2

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
§3
Budgetuppföljning
ÖFN/2018:12 - 042
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med december 2018 var 1022 tkr och budgeterade medel för perioden var 1246 tkr. Nämndens resultat för perioden
är 224 tkr plus.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Underlag
1. Budgetrapport december 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§4
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 december 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 december 2018

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (14)

2019-02-26

Överförmyndarnämnden
§5
Introduktion överförmyndarnämnden
ÖFN/2019:11 - 190
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga introduktion till handlingarna
Ärendebeskrivning
Introduktion överförmyndarnämnden från Annetthe Ericsson, handläggare.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga introduktion till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§6
Statistik överförmyndarnämndens verksamhetsplan (Nyckeltal) år 2018
ÖFN/2019:10 - 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 2018 och jämförts med den 31 augusti 2018 och den 31 december 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomska konsekvenser kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga konsekvenser för barn och ungdomar kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden
att med godkännande lägga statistiken till handlingarna.
Underlag
1. Rapport Statistik 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§7
Sammanställning avgångssamtal överförmyndarnämnden 2018
ÖFN/2019:9 - 010
Överförmyndarnämnden beslutar
att de åtgärder till förbättringar som vidtagits under 2018 bedöms tillräckliga utifrån de synpunkter som framförts i avgångssamtal
att lägga sammanställningen av avgångssamtalen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har beslutat att det varje år ska göras formaliserade avgångssamtal med de ställföreträdare som slutat sina uppdrag
under året, utan att ärendet avslutats hos överförmyndarnämnden.
De avgående ställföreträdarna har ombetts besvara den enkät som de
tillsänts.
Sammanställningen av de formaliserade avgångssamtalen presenteras i
utredningen Sammanställning – avgångssamtal 2018.
Av det som framkommit i de formaliserade avgångssamtalen, är det tre
synpunkter som skulle kunna föranleda förbättringar: framkomlighet på
telefon, telefontider under eftermiddag samt digitalisering av redogörelser/årsräkningar.
Under 2018 har redan åtgärder som berör dessa synpunkter införts:
-

gällande framkomlighet per telefon och telefontider har ett kort
med telefontider samt direktnummer till handläggarna skickats till
samtliga ställföreträdare tillsammans med anmodan om årsräkning.

-

IT-avdelningen har uppmärksammats på att varken telefonerna eller hänvisningar på telefonerna tycks fungera tillfredsställande.

-

gällande digitalisering finns en Excelfil med självräknande bilagor
för inkomster och utgifter, timredovisning och körjournal som ställföreträdarna kan få.

Ekonomiska konsekvenser
Inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att de åtgärder till förbättringar som vidtagits under 2018 bedöms tillräckliga utifrån de synpunkter som framförts i avgångssamtal
att lägga sammanställningen av avgångssamtalen till handlingarna.
Underlag
1. Sammanställning – avgångssamtal 2018
2. Enkät Avgångssamtal 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§8
Årsredovisning överförmyndarnämnden 2018
ÖFN/2019:5 - 0421
Överförmyndarnämnden beslutar
att överförmyndarnämndens årsredovisning tillförs ärende årsredovisning
2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande
Ärendebeskrivning
Till årsredovisningen sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller; uppdrag, årets viktigaste händelser, driftanalys, framtidsperspektiv
och utveklingsområden. Årligen sammanfattas även överförmyndarnämndens måluppfyllelse utifrån den tagna verksamhetsplanen som är
en del av kommunens målstyrningsmodell.
Överförmyndarnämndens årsredovisning (bokslut) avseende driftsbudget
2018 uppvisar ett överskott på 225 tkr.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredning föreslår överförmyndarnämnden besluta:
att överförmyndarnämndens årsredovisning tillförs ärende årsredovisning
2018 och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande
Underlag
1. Överförmyndarnämnden årsredovisning 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§9
Uppföljning internkontrollplan överförmyndarnämnden 2018
ÖFN/2019:6 - 0071
Överförmyndarnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan
för år 2018
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska
kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Nämnd har upprättat internkontrollplan för år 2018 som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av strategiska planer och program,
ekonomisk uppföljning, uppföljning av nämndens ärenden, uppföljning av
revisionsrapporter, reglementen samt uppföljning av riskbedömning i
verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 december 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta:
att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan
för år 2018
Underlag
1. Överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2018
2. Uppföljning av Överförmyndarnämndens internkontrollplan år 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 10
Sammanställning klagomål och synpunkter
ÖFN/2019:8 - 010
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning
En sammanställning av klagomål och synpunkter lämnas till nämnden en
gång per år.
Under 2018 finns inga registrerade klagomål/synpunkt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

