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2019-05-21

Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Plats Förvaltningsbyggnaden, 2019-05-21 kl. 08:57 - 09:44

Utses att justera

Isabelle Öderyd

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-05-27, klockan 10:15

Anslagstid

Anslaget under tiden 2019-05-27 – 2019-06-18

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerande

________________________
Trine Louise Jacobsen Lindahl
________________________
Inger Junkka
________________________
Isabelle Öderyd

Paragraf §19 - §24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-21

Överförmyndarnämnden
Närvaro vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2019-05-21

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Inger Junkka

S

19-24

08:57-09:44

Isabelle Öderyd

V

19-24

08:57-09:44

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Trine L. Jacobsen
Lindahl

08:57-09:44

Förvaltningschef

Catrine Mattsson

08:57-09:44

Vice ordförande
2:e vice
ordförande

Anmärkning

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

Anmärkning
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Överförmyndarnämnden
Innehållsförteckning
§ 19
§ 20

Information
Delgivningar

§ 21

4
5
6

Budgetuppföljning
§ 22

7
Verksamhetsuppföljning

§ 23

8
Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Gällivare kommun

§ 24

Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022
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2019-05-21

Överförmyndarnämnden
§ 19
Information
Dnr ÖFN/2019:2
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef.
Utbildningar
Vid informations/introduktionsutbildning 9 och 11 april har tio personer deltagit. Tre har
anmält intresse att bli ställföreträdare.
Inbjudan till årets länsträff har kommit. Länsträffen är 9 och 10 oktober i Kalix.
Rapport angående en förbättrad samordning av Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning inom överförmynderiet
Rapport angående en förbättrad samordning av Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning inom överförmynderiet har kommit. Här tas upp om ett samordningsansvar för en av
sju Länsstyrelser samt om behov av uppföljning och utveckling av Länsstyrelsens tillsynsoch vägledningsarbete.
Verksamheten
Fortsatt fokus på granskning av årsräkningar. Den 21 maj 2019 har 85 % granskats.
Sommarplaneringen är lagt med semester och bemanning.
Ensamkommande barn
I dagsläget har överförmyndarnämnden tillsyn över sju ärenden ensamkommande barn.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga informationen till handlingarna

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Överförmyndarnämnden
§ 20
Delgivningar
Dnr ÖFN/2019:3
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga informationen om delgivningar till handlingarna
Ärendebeskrivning
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 delgivningar till handlingarna

Utdragsbestyrkande
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2019-05-21

Överförmyndarnämnden
§ 21
Budgetuppföljning
Dnr ÖFN/2019:4
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med april 2019 var 631 tkr och budgeterade medel för perioden
var 417 tkr. Nämndens resultat för perioden överskrider således ramen för budgeterade
medel med 214 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 april 2019

Utdragsbestyrkande
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2019-05-21

Överförmyndarnämnden
§ 22
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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8 (9)

2019-05-21

Överförmyndarnämnden
§ 23
Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Gällivare kommun
Dnr ÖFN/2019:22
Överförmyndarnämnden beslutar
att utifrån länsstyrelsens granskningsrapport 2019-04-29 ge verksamheten i uppdrag att
se över möjligheten att det direkt av arvodesbeslutet framgår att huvudmannen har fått ta
del av beslutet i de fall huvudmannen ska stå för någon del av kostnaden.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har 2019-04-03 granskat överförmyndarnämnden i Gällivare.
Granskningen har fokuserat på granskning av akter, tiden för granskning av årsräkningar
samt arvodesbeslut.
Den sammantagne bedömningen är att länsstyrelsens inspektion inte föranleder någon kritik. Länsstyrelsen konstanterar också att det är mycket god ordning i akterna samt att det
finns väl fungerade rutiner.
Det enda som påpekas utifrån utveckling av rutiner är att det framgår direkt av arvodesbeslutet att huvudmannen har fått ta del av beslutet. Detta i de fall där huvudmannen ska stå
för någon del av kostnaden. I dagsläget framgår detta av dagboksbladet och följebrevet.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta
att utifrån länsstyrelsens granskningsrapport 2019-04-29 ge verksamheten i uppdrag att
se över möjligheten att det direkt av arvodesbeslutet framgår att huvudmannen har fått ta
del av beslutet i de fall huvudmannen ska stå för någon del av kostnaden.
Underlag
1. Länsstyrelsens granskningsrapport 2019-04-29

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
§ 24
Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022
Dnr ÖFN/2019:24
Överförmyndarnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 oktober 2019.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ny lagstiftning och nytt förslag på reglemente från SKL har en översyn
och revidering av överförmyndarnämndens reglemente genomförts.
I samband med översynen har även ändringar av redaktionell karaktär genomförts.
Förslag till reviderat reglemente föreligger.
Ekonomiska konsekvenser
Det finns inga kända ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för barn och unga
Det finns inga kända konsekvenser för barn och ungdomar.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för överförmyndarnämnden 2019-2022,
att reviderat reglemente träder i kraft den 1 oktober 2019.
Underlag
1. Gällande reglemente för överförmyndarnämnden
2. Jämförelse gällande/reviderat Reglemente för överförmyndarnämnden
3. Förslag till reviderat Reglemente för överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande

