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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden rum 3, 2019-10-01 kl. 09:00 - 10:31

Utses att justera

Jan Hollström

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, 2019-10-03, kl.14:00

Anslagstid

Anslaget under tiden 2019-10-03 – 2019-10-25

Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerande

________________________
Trine Louise Jacobsen Lindahl
________________________
Inger Junkka
________________________
Jan Hollström

Paragraf §25 - §32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-01

Överförmyndarnämnden
Närvaro vid överförmyndarnämndens sammanträde 2019-10-01

Ordinarie

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Ordförande

Inger Junkka

S

25-32

09:00-10:31

Isabelle Öderyd

V

25-32

09:00-10:31

Jan Hollström

M

25-32

09:00-10:31

Namn

Parti

Beslut i
§§

Närvarande
Klockan

Övriga deltagare

Namn

Anmärkning/närvarande

Sekreterare

Trine Louise Jacobsen Lindahl

§ 25-32

Administrativ chef

Catrine Mattsson

§ 25-32

Handläggare

Annetthe Ericsson

§ 32

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
§ 25
§ 26

Information
Delgivningar

§ 27

4
4
6

Budgetuppföljning
§ 28

7
Verksamhetsuppföljning

§ 29

8
Gemensam internkontrollplan + överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020

§ 30
§ 31
§ 32

Uppföljning av internkontrollplan för överförmyndarnämnden januari-augusti 2019
Delårsrapport, verksamhetsberättelse, överförmyndarnämnden 2019
Delårsstatistik överförmyndarnämnden 2019

9
10
11
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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 25
Information
Dnr ÖFN/2019:2
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Ärendebeskrivning
Information från Catrine Mattsson, administrativ chef.
Den 23 maj 2019 har formellt möte varit med representant från socialnämnden. Detta utifrån revisorernas granskning oktober 2018 gällande samverkan socialnämnden och överförmyndarnämnden där man pekat på att formaliserad samverkan ”sker till viss del” och
att denna kan utvecklas. Årliga möten blir nu fortsättningsvis under maj månad där båda
nämnder har möjlighet att informera om och aktualisera frågor där båda har beröringspunkter.
Tre ensamkommande barn (EKB) är aktuella med tre goda män.
Verksamheten har fortsatt fokus på att slutföra de fyra sista årsräkningarna.
Den 23 september 2019 har kommunfullmäktige antagit kommunplanen för 2020-2022.
Denna blir styrande utifrån kommunstyrelsens och nämndernas upprättande av sina verksamhetsplaner. Kommunstyrelsen antar sin plan den 21 oktober 2019 och överförmyndarnämnden antar sin plan den 26 november 2019.
Länsträff överförmyndarfrågor blir den 9-10 oktober 2019 i Kalix. Gällivare deltar med
tjänstemän och politiker.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
att med beaktande lägga informationen till handlingarna

§ 26
Utdragsbestyrkande
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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 26
Delgivningar
Dnr ÖFN/2019:3, ÖFN/2019:7
Överförmyndarnämnden beslutar
att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna
Ärendebeskrivning
Dokument som delges nämnden redovisas vid sammanträdet och listats nedan.






Norrbottens kommuner: Överförmyndarfrågor – Länsträff, Dnr ÖFN/2019:7–190
Kommunstyrelsen: Protokollsutdrag – budgetuppföljning och Ks till förfogande, Dnr
KS/2019:9
Sveriges Kommuner och Landsting: Nyheter för överförmyndare våren 2019, handlingsnummer 2019:153
Sveriges Kommuner och Landsting: Kursinbjudan Nyvalda ÖF och grundkurs 18-19
nov 2019, handlingsnummer 2019:157
Länsstyrelsen i Norrbottens län: Länsstyrelsens nationella riktlinjer, handlingsnummer 2019:128, 2019:129, 2019:130

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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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 27
Budgetuppföljning
Dnr ÖFN/2019:4
Överförmyndarnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetrapporten till handlingarna
Ärendebeskrivning
Nämndens resultat till och med augusti 2019 var 955 tkr och budgeterade medel för perioden var 834 tkr. Nämndens resultat för perioden överskrider således ramen för budgeterade medel med 121 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 augusti 2019

Utdragsbestyrkande
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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 28
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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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 29
Gemensam internkontrollplan + överförmyndarnämndens internkontrollplan 2020
Dnr ÖFN/2019:32
Överförmyndarnämnden beslutar
att anta överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2020
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §:
”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.
Intern kontroll är ett system för uppföljning. Uppföljningen kan bestå av olika delar såsom
ansvarsområden, fattade beslut, mål och av specifika utvalda verksamhetsområden där
bedömda risker finns.
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnder och styrelser ska upprätta interna kontrollplaner i enlighet med beslut den 12 november 2012 (§152).
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta:
att anta överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2020
Underlag
1. Överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2020
2. Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2020

Utdragsbestyrkande
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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 30
Uppföljning av internkontrollplan för överförmyndarnämnden januari-augusti 2019
Dnr ÖFN/2019:33
Överförmyndarnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2019
Ärendebeskrivning
För att följa lagen och säkerställa att kommunen sköter sitt åtagande ska kommunen arbete med intern kontroll på ett systematiskt sätt.
Utdrag ur Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §:
Överförmyndarnämnden har upprättat internkontrollplan för år 2019 som omfattar uppföljning av uppsatta mål, uppföljning av kommunens dokumentsamling, uppföljning av handlingsplanar, ekonomiskt uppföljning, uppföljning av nämndens beslut, uppdrag och ärenden, uppföljning av revisionsrapporter och tillsyn, uppföljning av reglementet, uppföljning
av statsbidrag, uppföljning av etik, korruption och oegentligheter (EKO), uppföljning av
övergripande organisationsförändring samt uppföljning av riskbedömningar i verksamheten.
Uppföljning av intern kontroll omfattar 1 januari till 31 augusti 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta:
att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2019
Underlag
1. Överförmyndarnämndens internkontrollplan för år 2019
2. Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontrollplan år 2019

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (11)

2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 31
Delårsrapport, verksamhetsberättelse, överförmyndarnämnden 2019
Dnr ÖFN/2019:34
Överförmyndarnämnden beslutar
att överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs ärendet
för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande
Ärendebeskrivning
Till delårsrapporten sammanställs verksamhetsberättelsen som innehåller viktiga händelser
under perioden, driftsanalys, investeringsredovisning samt förväntad utveckling avseende
finansiella mål och verksamhetsmål. Till delårsrapporten sammanfattas även överförmyndarnämndens måluppfyllelse utifrån den beslutade verksamhetsplanen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kända.
Konsekvenser för barn och unga
Inga kända.
Förslag till beslut
Nämnd- och utredningsenheten föreslår överförmyndarnämnden besluta:
att överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti tillförs ärendet
för kommunövergripande delårsrapport och överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande
Underlag
1. Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för januari till augusti 2019

Utdragsbestyrkande
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2019-10-01

Överförmyndarnämnden
§ 32
Delårsstatistik överförmyndarnämnden 2019
Dnr ÖFN/2019:36
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 augusti 201 och jämförts med den 31 augusti 2018 och
den 31 augusti 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 delår 2019

Utdragsbestyrkande

