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2019-04-09

Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-04-09 kl. 09:00 - 09:44

Utses att justera

Johannes Reinfors

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-04-11, klockan 10:00

Anslagstid

2019-04-11 till 2019-04-23

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerande

________________________
Trine Louise Jacobsen Lindahl
________________________
Inger Junkka
________________________
Johannes Reinfors

Paragraf §11 - §18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-09

Överförmyndarnämnden
Närvaro vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-04-09

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Inger Junkka

S

11-18

09:00-09:44

Vice ordförande

Isabelle Öderyd

V

Ledamot

Jan Hollström

M

11-18

09:00-09:44

Ersättare

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Anmärkning

Ersättare

Johannes Reinfors

V

11-18

09:00-09:44

Ers. Isabelle Öderyd

Ersättare

Birgitta Heldeskog

S

Ersättare

Stig Nordqvist

NS

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Trine L. J. Lindahl

09:00-09:44

Förvaltningschef

Cathrine Mattsson

09:00-09:44

Anmärkning
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§ 14

7
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§ 15

8
Svar angående revisionsrapport: Tillgänglighet och service, följsamhet till
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§ 16
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2019-04-09

Överförmyndarnämnden
§ 11
Information
Dnr ÖFN/2019:2
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef
Ny tjänstemannaorganisation
Ny tjänstemannaorganisation gäller från 1 maj 2019. Överförmyndarnämnden berörs inte
av den nya organisationen.
Verksamheten
Länsstyrelsen har varit på tillsynsbesök den 3 april 2019. Muntlig återkoppling har varit
med överlag positiva omdömen. Skriftlig rapport kommer.
Alla årsräkningar har inkommit. Arbete med att granska årsräkningar fortsätter.
Utbildningar/information
Information/introduktionskurs gällande ”att vara god man” sker 9 och 11 april.
Ensamkommande barn
Det är fortsatt minskning av antalet ensamkommande barn. I dagsläget har överförmyndarnämnden tillsyn över 6 ärenden ensamkommande barn.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5 (14)

2019-04-09

Överförmyndarnämnden
§ 12
Delgivningar
Dnr ÖFN/2019:3
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna
Ärendebeskrivning
Dokument som delges nämnden redovisas vid sammanträdet och listats nedan.


Sveriges Kommuner och Landsting: Nyheter för överförmyndare januari-februari
2019, diarium: 2019:60



Arbetsmiljöverket: informationsbrev till dig som förtroendevald, diarium: 2019:49

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

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 13
Budgetuppföljning
Dnr ÖFN/2019:4
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med februari 2019 var 320 tkr och budgeterade medel för perioden var 208 tkr. Nämndens resultat för perioden överskrider således ramen för budgeterade medel med 112 tkr vilket beror på en koncentrerad utbetalning av arvoden under våren 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Underlag
1. Budgetrapport februari 2019

Utdragsbestyrkande
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2019-04-09

Överförmyndarnämnden
§ 14
Verksamhetsuppföljning
Dnr ÖFN/2019:16
Överförmyndarnämnden 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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Överförmyndarnämnden
§ 15
Svar angående revisionsrapport: Tillgänglighet och service, följsamhet till förvaltningslagen
Dnr ÖFN/2019:15
Överförmyndarnämnden beslutar
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten
Ärendebeskrivning
Gällivare kommuns förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning inom området
tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen. Från den 1 juli 2018 har kommunen att förhålla sig till en ny förvaltningslag. Revisionsobjekt i denna granskning har
varit kommunstyrelse och nämnder.
Baserat på granskningen har revisorerna gjort ett antal iakttagelser. Utifrån dessa har revisorerna lämnat följande rekommendationer:
-

-

-

Kommunstyrelsen prövar hur styrning på kommunövergripande nivå ska utvecklas
när det gäller följsamhet till förvaltningslagen avseende tillgänglighet och service.
Vår uppfattning är att det bland annat bör fastställas en gemensam kvalitetsnivå när
det gäller tillgänglighet inom kommunorganisationen.
Kommunstyrelsen och nämnder utvecklar den interna kontrollen inom området. Respektive politiskt organ bör pröva om områdenas följsamhet till förvaltningslagen respektive hemsidans kvalitet och nyttjande ska inarbetas i kommande års plan för internkontroll.
Kommunstyrelsen säkerställer att viktiga styrdokument avseende hantering av extern information/kommunikation beslutas av politiska organ. Här avses framför allt
styrdokument som innehåller mål och strategier för granskningsområdet.

Revisorerna har begärt kommunstyrelsens svar angående vilka åtgärder styrelsen avser
vidta med anledning av granskningen. Svaret på granskningen ska vara lämnat senast
2019-05-31.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget till beslut medför inga konsekvenser för kommunens barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att anta upprättat svar till revisorerna angående vilka åtgärder kommunen ämnar vidta
med anledning av revisionsrapporten

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Underlag
1. Svar till revisorerna.
2. Granskning – Tillgänglighet och service: Följsamhet till förvaltningslagen

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 16
Överförmyndarnämndens driftbudget 2020-2022
Dnr ÖFN/2019:17
Överförmyndarnämnden beslutar
Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att anta driftbudget 2020 samt plan för åren 2020-2022
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2020:
Budgetplan 2021:
Budgetplan 2022:

1 248 tkr.
1 248 tkr.
1 248 tkr.

Ärendebeskrivning
Förslag till driftbudget 2020 samt plan för åren 2020-2022 för överförmyndarnämnden har
upprättats.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
att anta driftbudget 2020 samt plan för åren 2020-2022
Överförmyndarnämnden
Driftbudget 2020:
Budgetplan 2021:
Budgetplan 2022:

1 248 tkr.
1 248 tkr.
1 248 tkr.

Underlag
1. Driftbudget/plan för åren 2020-2022

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 17
Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018
Dnr ÖFN/2019:18
Överförmyndarnämnden beslutar
att ta del av revisorernas rapport inklusive den bedömning som gjorts för de olika områdena
Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat styrelsens och nämndernas ansvarsutövande under 2018. Detta
har skett via granskning av protokoll och delårsrapport. Vidare har alla ledamöter fått
svara på en enkät samt att revisorerna har haft träffar med kommunstyrelsen och alla
nämnder.
Inriktningen på revisionen har handlat om:
 Ledning och styrning, uppdrag och mål
 Intern kontroll och rapportering avseende verksamhet och ekonomi
 Nämndernas arbetsformer och ansvarsfördelning
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 Utveklingsområden
Gällande ledning och styrning, uppdrag och mål är bedömningen att nämndens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt.
Gällande intern kontroll och rapportering samt arbetsformer och fördelning är bedömningen
att nämndens ansvarsutövande har varit tillräckligt.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden:
att ta del av revisorernas rapport inklusive den bedömning som gjorts för de olika områdena
Underlag
1. Rapport om styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2018

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 18
Reviderat delegationsordning för överförmyndarnämnden
Dnr ÖFN/2019:19
Överförmyndarnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning
att delegationsordningen antagen ÖFN 2018-12-18 § 54 för överförmyndarnämnden upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
Nämnd- och utredningsenheten föreslår en revidering av delegationsordningen för överförmyndarnämnden utifrån en smidigare och mer tidseffektiv handläggning samt förtydligande under punkterna 5.29 och 5.36 enligt nedanstående jämförelse.
Nuvarande skrivning:
Genomstruken text = förslag till borttagen text
Nr.
Ärende
Reglering
5.29 Samtycke till att, för den enFB 13 kap. 10 §
skildes räkning, förvärva, upplåta, överlåta, inteckna fast
egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom samt ingå avtal
om nyttjanderätt till fast egendom
Nr.
5.36

Ärende
Reglering
Samtycke till att, för den enFB 14 kap. 11 § 1-2 pp
skildes räkning, förvärva, upplåta, överlåta, inteckna fast
egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom samt ingå avtal
om nyttjanderätt till fast egendom

Delegat
Handläggare
Anmäls till nämnden

Delegat
Handläggare
Anmäls till nämnden

Förslag till ny skrivning:
Kursiv text = förslag till ny text. Ärendetexten är hämtad från föräldrabalkens respektive
laghänvisningar.
Nr.
Ärende
Reglering
Delegat
5.29 Samtycke till att
FB 13 kap. 10 §
Handläggare
Anmäls till nämnden
1. genom köp, byte eller gåva
förvärva fast egendom eller
nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller övertaUtdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
gande av hyresrätt till en bostadslägenhet,
2. ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta
egendom, om det inte gäller
hyra av en bostadslägenhet
eller en tillfällig upplåtelse av
ringa ekonomisk betydelse,
3. sälja eller byta bort fast
egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom, om det inte
gäller byte av en bostadslägenhet, eller
4. låta inteckna, hyra ut eller
på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom
eller tomträtt.
Nr.
5.36

Ärende
Samtycke till att

Reglering
FB 14 kap. 11 §

Delegat
Handläggare
Anmäls till nämnden

1. genom köp, byte eller gåva
förvärva fast egendom eller
nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller övertagande av hyresrätt till en bostadslägenhet,
2. ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans fasta
egendom, om det inte gäller
hyra av en bostadslägenhet
eller en tillfällig upplåtelse av
ringa ekonomisk betydelse,
3. sälja eller byta bort fast
egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom, om det inte
gäller byte av en bostadslägenhet, eller
4. låta inteckna, hyra ut eller
på något annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom
eller tomträtt.
Ändringen innebär en delegering av beslutanderätten till handläggare av hela paragraferna
13 kap 10 § och 14 kap. 11 § enligt föräldrabalken.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Även om föräldrabalken 19 kap. 14 § 3 st. säger att överförmyndarärenden på delegation
ej behöver anmälas till nämnd ska dessa båda ärenden anmälas till överförmyndarnämnden.
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 2018-12-18 § 54 för överförmyndarnämnden
upphör att gälla.
Underlag
---

Utdragsbestyrkande

