
GISLAVEDS SAMMANTRDESPROTOKOLL
• KOM MU N Ôvertormyndarnamnden

Sammanträdesdatum 2019-04-05

Pins och tid Kommunhuset I Gislaved, fredagen den 5 april 2019, kI. 09.00-12.10

Beslumndo Lis Melin (N), ordforande
CIa Viktorsson (L)
Ture Andersson (S)

Ovriga deIgande Gerd Berg (M), icke tjänstgörande ersttare
Tommy Anders5on (L). icke tjänstgörande ersättare
Monika Blomqvist. ekonom, deltagande per telefon, § I 2
Eva Ekman, handläggare. § 12-14
Sebastian Stenman, nämndsekretenre

Utses arc juscera Ture Andersson (S)
justerngs Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 10 april 2019
pins och tid

sknfter Sekrecerare rEtEZEEEE. Paragnfer § 12-21

Sebastian Scenman

Ordforaj

is Melin (Fl)

Justnnde N.1...I........... ...

Ture Anders5on (5)

ANSLAGIBEVIS
Protokoller är ju5terac justeringen bar tillkinnagiviu gencm anslag.

Organ Overförmyndarnamnden

SammantrIdesdatum 2019-04-05 Paragrafer § 12-21

Datum for Dawm ror
ansbgs uppsätunde 2019-04-10 anslags nedugande 2019-05-02

FOrvaringsplats Komrliunstyrelseförvaltningen
fOr precokollec if
Underskrifr ,,fli__f.____

Ann Sam

Utdragsbestyrkande
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Uppfâljning I

Beslut
OverfOrmyndarnämnden beslutar att sätta prognos fOr uppfOljning I till noll.
OverfOrmyndarnämnden beslutar att Overlämna uppfOljning I till
kommunfullmäktige med tillägget om an “Uppdraget sb vara ska van ideelit
och Iekmannamässigt” under avsnitt 3.

Arendebeskrivning
Prognosen for uppfOljning I visar pa noll. Ensamkommande barn minskar.
Det fâr’ãntas en minskat kOp av professionella företag. Vi ser ocksá en trend
att det blir stOrre intikter fit huvudmän. 20)9 kommer nyu Iedamoter an
behOva utbildning. Grundkurs fOr de nyu och vidareutbildning for nuvarande
ledamOter.

Beslutsunderlag
UppfOljning I
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse

Yrkande
Lis Melin (M): Bifall till OverfOrmyndarfOrvaltningens fOrsiag med tillägget under
avsnitt 3 an ‘Uppdraget ska vara ideellt och lekmannamässigt”.

Propositionsordning
OrdfOranden ställer proposition pa sin egna yrkande och finner an
overfOrmyndarnämnden beslutar enligt dena.

Beslutet skickas till:
Kommunfu Ilmaktige
KommunstyrelsefOrvakningen, Ekonomienheten

j usterares signatur Ucdragsbestyrkande
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Ôverformyndarnämndens dokumenthanteringsplan

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar art anta dokumeothanteringsplanen.

Arendebeskrivning
Enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och Arkivlagen
(SF5 1990:782) ska en beskrivning av förvaltningens arkiv och
handlingar upprätns.

I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om forvaring, sonering till alla
handlingstyper som förvaltningen hanterar I sin verksamhet. Den innehâller
dessutom nämndens gallringsbeslut, det vill saga. reglerar vilka handlingar som
skall bevaras och vilka handlingar som skall förstöras och när.

Beslutsunderlag
D oku men thanteri ngsp Ian
Overförmyndarförvaltningens tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till:
Overförmyndarkansliet GGVV

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Information om Ensamkommande flyktingbarn

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga rapper-ten till handlingarna.

Arendebeskrivning
Handläggare informerar cm Iägesrapporten fran mars mânad.

Beslutsunderlag
Ugesrapport EKB, mars 2019

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Overförmyndarnamndens reglemente

Beslut
OverfOrmyndarnämnden foreslàr kommunfullmäktige att upphäva gällande
reglemente for överfOrmyndarnämnden och anta reglemente fOr
Overförmyndarnämnden enligt fOrslag daterad den 3 april 2019 med tillägget at
‘ordinarie’ Iäggs till framfOr “sammanträde” under avsnitt 2.5, andra stycket.

Arendebeskrivning
lnfOr varje mandatperiod gOrs en Oversyn av OverfOrmyndarnämndens
reglemente. Vid OverfOrmyndarnämndens sammanträde den IS februari
godkändes at nytt fOrslag for reglemente for OverfOrmyndarnämnden. Sedan
sammanträdet har ett nytt behov cm ersättares närvarorätt uppkommit vilket
medfor att at tillägg nu fOreslás i OverfOrmyndarnämndens reglemente.

I fOrslaget for reglemente fOr OverfOrmyndarnämnden dokumenteras ocksá
ersättares närvaro- och yttranderätt, data for att ersätmre ska fâ mOjlighet att
bättre fOlja nämndens arbete, men även fOr att ersättning ska ges enligt samma
regler som for ordinarie ledamOter.

Beslutsunderlag
Förslag pa reglemente for OverfOrmyndarnämnden, datend den 3 april 2019
OverfOrmyndarforvaltningens tjänsteskrivelse

Yrkande
Lis Melin (M): Bifall till OverfOrmyndarfOrvaltningens fOrslag med tillägget att i
andra stycka under avsnitt 2.5 lägga till “ordinarie” framfOr “sammanträde”.

Propositionsordning
OrdfOnnden ställer proposition pa sit egna yrkande och finner att
Overformyndarnämnden beslutar enligt data.

Beslutet skickas till:
Kommunfu llmäktige

justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Rapport frin överfârmyndarridet — GGVV

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
• Chefen pi OverfOrmyndarkansliet kommer att gá i pension den 30 april

20 I 9. Ny chef kommer att tillsättas.

• Dokumenthanteringsplanen for den gemensamma forvaftningen med
kommunerna Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd har behandlats pa râdet
och skickats ut till kommunerna for beslut.

• OrdfOranden ger en rapport om behandlingen av ârsredovisningar fran
gode man.

• Nästa Overfarmyndariid kommer att hâllas den S maj 2019.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Personarende1 inkommen orosanmälan (âterremitterat)

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar act iterremittera ärendet, samt att
nämnden efter mottagandet av yttranden fran andra myndigheter tar beslut i
ärendet pa kommande nämndssammanträde.

Arendebeskrivning
Ordförande fbredrar ärendet muntligt.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

Yrkande
Lis Melin (M): An ärendet âterremitteras, samt act
nämnden efter mottagandet av yttnnden fran andra myndigheter tar beslut i
ärendet pa kommande nämndssammanträde.

Propositionsordning
Ordfäranden scalier proposition pa sitt egna förslag oth finner act
överformyndarnämnden beslutar enligt detsamma.

Beslutet skickas till:
Gode man

Justerares signatur Ucdragsbestyrkande
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Rapport fran aktuella ärenden

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga rapport fran aktuella ärenden till
handlingarna.

Arendebeskrivning
Gislaveds kommun har fâtt in nágra nya intresseanmälningar fran
personer som vill bli gode man.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

Justenres signatur Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Beslut
Overformyndarnämnden beslutar at Iàgga meddelandena till handlingarna.

Arendebeskrivning
• Nämndens ledamoteroch ersättare uppmanas at bli medlemmar i

Föreningen Sveriges Overförmyndare.

• Overformyndarnämnden förbereder inför Iänsträffen som Gislaveds
kommun star scm värdar for den 26 april 20 I 9.

• En av OverfOrmyndarnämndens ledamOter ska áka pa grundutbildning i
overformyndarfrágor i Stockholm.

474
Utdragsbestyrkande
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Ovrigt

Beslut
Overformyndarnämnden beslutar att Iägga informationen till handlingarna

Arendebeskrivning
• Visitkort for OverfOrmyndarnãmnden är tryckta och levererade till

näm n den.

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Gemensamma regler for arvodering av ställfâreträdare mom GGW

Beslut
Overformyndarnämnden beslutar at ann arvorderingsförslag fran
Overförmyndarrâdet GGVV utifrin SKL:s rekommendationer i cirkulär 18:7
och att dessa ska gälla for OverfOrmyndarnämnden fran och med 20 I 9.

Arendebeskrivning
SKL har I cirkulär 18:7 redovisat nya rekommendationer fOr arvodering av
ställfOreträdare mom overfOrmyndarverksamheten.

mom OverfOrmyndare GGVV har det eftersträvats en gemensam
bedömningsgrund fOr arvodering av stallforeträdare vilket I huvudsak
Overensstämt med SKLs tidigare rekommendationer.

Beslutsunderlag
Forslag fran OverfOrmyndarrâdet GGVV och
SKL Cirkulär 18:7

Beslutet skickas till:
OverfOrmyndarkansl let

usterares signatur Utdragsbestyrkande


