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Of § 34

Uppföljning 2

Beslut
OverfOrmyndarnämnden beslutar att sätta prognos for UppfOljning 2 till noll
samt act Overlämna UppfOljning 2 till kommunfullmktige, med tillägget att
texten under avsnin 4.1.1 ändras till Prognosen fOr uppfOljning 2 visar pa noll.
Ensamkommande barn minskar nàgot. Pa grund av aktivt arbete Iran tjänstemän
och politiker bar kostnaderna fOr kOp av professionella företag minskat med
34% jämfOrt med samma period fran fOrra âret. En trend med Okade intäkter
fran huvudmän kvarstâr, vilket gOr att vi bar en budget i balans” samt att “och
stllfOreträdare” làggs till under andra stycket avsnitt 5.

Arendebeskrivning
Prognosen for UppfOljning 2 visar pa noll. Ensamkommande barn minskar
fortfarande. KOp av professionella fOretag har minskat med 34% jämfOrt med
samma period fran fOrra âret. En trend med Okade intkter fran huvudmän
kvarstãr. 2019 kommer nya ledamOter att behOva utbildning. Grundkurs far de
nya och vidareutbildning for nuvarande ledamOter.

Beslutsunderlag
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 29 augusti
BudgetuppfOljning daterad den 29 augusti 2019
UppfOljning 2 daterad den 5 september2019

Yrkande
Us Melin (M): An texten under avsnitt 4.1.1 ändras till “ Prognosen fOr
uppfOljning 2 visar pa noll. Ensamkommande barn minskar nâgot. Pa grund av
aktivt arbete bin tjänstemän och politiker har kostnaderna for kOp av
professionella fOretag minskat mcd 34% jämfOrt med samma period fran fOrra
áret. En trend med Okade intäkter fran huvudmän kvarstâr, vilket gOr att vi har
en budget i balans” samt att “och ställfOreträdare’ läggs till under andra stycket
i avsnitt 5.

Propositionsordning
OrdfOranden stiller proposition pa sitt egna yrkande och finner att
OverfOrmyndarnämnden beslutar enligt dena.

Beslutet skickas tUft
Kommunfullmäktige

%stsignatur Utdngsbestyrkande
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Granskningsrapport om ställforetradare

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar at godknna rapporten och att Iägga den
till handlingarna.

Arendebeskrivning
Muntlig rapport fran ordförande.

Beslutsunderlag
Granskningsrapportdaterad denS september 2019

jcres sawp/ Utdragsbestyrkande
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Personärende: Anmalan om klagomâl gällande förvaltare

Beslut
Overformyndarnämnden beslutar aix det utifrán utredningen med yttrande frn
boende och förvaltare nm finns skäl for att endediga fOrvaltaren.

Arendebeskrivning
OverfOrmyndarfOrvaltningen fick den 8 augusti 2019 in
forvaltare frn en anhörig till huvudmannen. Yttranden
inhämtats fran boendet samt fOrvaltaren.

Beslutsunderlag
Inkommet klagomàl Iran anhörig daterad den 8 augusti 2019
Yttrande fran förvaltare daterad den 27 augusti 2019
Yttrande fran boendec dater-ad den 28 augusti 2019
Overformyndarfarvaltningens tjänsteskrivelse daterad

Yrkanden
Lis Melin (M): Aix det utifrân utredningen med yttrande fran
fOrvaltare inte finns skI fOr att entlediga fOrvaltaren.

Propositionsordning
OrdfOnnden ställer proposition pa sitt egna yrkande och finner att
OverfOrmyndarnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Klagande
Forvaltare
OverfOrmyndarkansliet GGW
Avdelningschef fOr avdelningen for verksamhetsstOd

ett klagomál pa en
om ärendet har

den 4 september 2019

boende och

Ju!
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Personärende: Anmälan am klagomál gällande diskriminering

Beslut
Overformyndarnmnden beslumr efter att ha tagit del av
överförmyndarkansliets samt tingsrättens handlàggning av ärendet att
ärendet har handlagts enligt gillande riktlinjer, samt an en skriftligt svar ska ges
av nämnden till den kiagande.

Arendebeskrivning
Overförmyndarforvaltningen fick in klagomâl am diskriminering den I mars
2019 samc den 31 juli 2019. Klagomâlet har besvarats och redovisas nu for
OverfO rmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
Yttrande bin anhOrig daterad den 28 februari 2019
Yttrandefrn OverfOrmyndarnämnden daterad den 7 mars 2019
Inkommet kIagomI daterad den I mars 2019
Inkommec klagomäl daterad den 31 juli 2019
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2019

Yrkanden
Ylva Samuelsson (5): Efter an ha tagit del av overfbrmyndarkansliets samt
tingsrättens handlàggning av ärendet att ärendet har handlagts enligt gällande
riktlinjer, samt att en skriftligt svar ska ges av nämnden till den klagande.

Prapasitionsordning
OrdfOranden ställer proposition p Ylva Samuelssons (S) yrkande och finner an
OverfOrmyndarnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kiagande
Avdelningschef fOr avdelningen fOr verksamhetsstàd

Justenjr ,,, Utdragsbestyrkande
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Of § 38

Personärende: Medgivande till uftag

Beslut
Overformyndarnämnden beslutar at bifalla an5obn.

Arendebeskrivning
Formyndare Namn och Namn for Namn XXXXXX-XXXX oth Namn
XXXXXX-XX bar inkommit med en ansOkan cm uttag med 373 616.06 kr
fun de bâda underârigas Overformyndarspärrade kenton. AnsOkan am uttag
har även undertecknats av huvudmännen.

Andamãl: Kapitalplacering med lägre placeringsharisont ach avkastningsmál I
nivâ med aktiemarknaderna. Placeringsmixen I syfte at Iära sig, utvecklas och
aktivt delta i fOrvaltningen.

Beslutsunderlag
AnsOkan cm uttag fran spärrat konto daterad den I 5 augusti 20 I 9
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2019

Yrkanden
Lis Melin (M): At bifalla ansOkan.

Propositionsordning
Qrdfaranden stàller proposition pa sitt egna yrkande och finner att
överfarmyndarnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Handläggare pa OverfOrmyndarkansliet GGVV

iustennatti Utdragsbesqrkande
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Information om Ensamkommande flyktingbarn

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
Ordförande informerar om lägesrapport fran juli och augusti mânad.

Beslutsunderlag
Lägesrapport EKB juli, daterad den 25 juli 2019
ligesrapport EKS augusti, daterad den 26 augusti 2019

Utdragsbestyrkande
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Overförmyndarrãdet GGVV - Rapport

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar at Iägga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
• Rádets senaste sammanträde var den 17 juni. Nästa râd halls 10

september.

• Aktuella ärenden som handläggare arbetar aktivt med var vid senaste
rádet I I stycken far Värnamo, 23 stycken fOr Gislaved, 5 stycken (Or
Vaggeryd och 6 stycken for GnosjO.

• Det ráder osäkerhet angaende hur situationen med antalet handläggare
hos OverfOrmyndarkanslier GGW kommer att utveckla 51g.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

Utdragsbestyrkande
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Of § 41

Rapport fran aktuella ärenden

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar an lägga rapport fran aktuella
àrenden till handlingarna.

Arendebeskrivning
Ordföranden föredrar nàgra av de aktuella ärendena.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

Utdragsbestyrkande
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Of § 42

Utbildning for nya ställfOreträdare

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar at lägga informationen till handlingarna.

Arendebeskrivning
Overformyndarnämnden kommer att arrangera uthildningar for
16 stycken nya ställfOreträdare i hOst. Inplanerade datum är I, 3, 8, 10, 15 och
17 oktober. Nämndens ledamOter ska ‘nra behjälpliga vid kurserna.

Utdngsbestyrkande
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Meddelanden

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga meddelandena till handlingarna.

Arendebeskrivning
Kommunfullmäktige

Kf § 87 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
Reglemente for Overfarmyndarnmnden

Länsstyrelsen OstergOtland
Tilisyn Over OverfOrmyndarna i Värnamo, Vaggeryd, GnosjO och
Gislaveds kommuner

Jusatur,,,ti.. -

Utdragsbestyrkande
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Ovrigt

Beslut
Overformyndarnämnden beslutar att Iägga informationen till handlingarna samt
att ersättare kommer att erbjudas atc gâ grundkurs vid tillfälIe och att
ordfàranden far mojiighet att gâ pa framtida kurser vid behov.

Arendebeskrivning
• Ersättare i nämnden ska fâ tiIlfáIle att gá grundkurs när tillfälle erbjuds.

• Ordföranden ska gâ kurs i omráden som hon har behov av när tillfälle
erbjuds.

• Den 19 september kommer Iänsstyrelsen att genomfora en granskning
av överförmyndare I GGW.

Utdragsbestyrkande


