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Allmänna ärenden
1. Justeringsman
2. Introduktion av Wärna av Märta Svensson och Eva Backlund
3. Ekonomi
4. Rapport om fokusgrupperna Åsa Alidasdotter
5. Information
6. Skrivelse till kommunstyrelsekontoret
7. Skrivelse till ekonomiavdelningen
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Ärenden som omfattas av sekretess enligt 19 kap 14 § SekrL
8. Omprövning av kostnadsfördelningsansvaret
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Tid

Kl. 8.30 – 11.30

Plats

Överförmyndarkontoret, Torggatan 4

Beslutande

Elisabeth Unander (s)
ordförande
Olof Andersson, (s)
vice ordförande
Annelie Leman Hamrin (c)

Ersättare

Lena Sjölander (s)
Karolina Jönsson (s)

Övriga

Anja Haara
Eva Backlund
Märta Svensson
Åsa Alidasdotter

föredragande
sekreterare
21 §
23 §

Protokollet omfattar 20 – 27 §§

Justeras

Elisabeth Unander
Ordförande

Olof Andersson
ledamot

Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset betygar Eva
Backlund.
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20 §
Justering
Överförmyndarnämnden beslutar
att jämte ordföranden Elisabeth Unander justera dagens protokoll utses
Olof Andersson
samt att protokollet skall justeras senast inom 14 dagar.
---
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21 §
Introduktion av Wärna
Handläggarna Märta Svensson och Eva Backlund går igenom
Överförmyndarkontorets datastödprogram Wärna.
---
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22 §
Ekonomi
Överförmyndarchefen redogör för överförmyndarnämndens
ekonomiska rapport för januari och februari - - - - - - bilaga nr 1.
Rapporten föranleder inte någon ytterligare åtgärd från nämndens sida.
---
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23 §
Rapport från Fokusgrupperna
Inger Bjurström har tillsammans med Åsa Alidasdotter genomfört
fokusgrupper bland våra huvudmän, legala förmyndare samt anhöriga
till de som har ställföreträdare. Åsa Alidasdotter rapporterar från
fokusgrupperna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - bilaga nr 2.
Resultatet från Fokusgrupperna kommer att ligga som underlag för en
tjänstedeklaration för Överförmyndarkontoret.
---
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24 §
Information
Övrig information
1. Tidningsartiklar i Sundsvalls tidning
Överförmyndarchefen informerar
2. Samarbetet med godmansföreningen
3. Information för banker kommer att hållas 24 mars
4. Information till den nya äldreomsorgschefen och MASAR
5. Två träffar med studieförbunden har ägt rum ytterligare träffar är
planerade. En planering för en ny struktur beträffande kurser för
gode män och förvaltare planeras gemensamt.
6. Eva Nordin är anställd för granskning av årsräkningar
8. Statistik angående granskningen av årsräkningar presenteras
78 % av årsräkningarna har kommit in i tid. Målet var 80 %. 99
årsräkningar har ännu inte kommit in.
Handläggarna har granskat 28 % och uppfattar att de kommer att
klara uppdraget 75 % granskade till och med 2009-06-30
9. Polisutredningen
Polisen har begärt ytterligare uppgifter i den tidigare lämnade
polisanmälan.
--Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2009-03-17

7

25 §
Förslag till skrivelse till kommunstyrelsekontoret
att ändra i MRP angående förvaltarenhet
Överförmyndarkontoret finns i MRP – processen inom vård och
omsorgsprocessen, där även Räddningstjänsten ingår. Under 2008
diskuterades på MRP-seminarier en eventuell kommunal förvaltarenhet
med professionella förvaltare inom Räddningstjänstens organisation.
Diskussioner har förts med Räddningstjänsten under 2008.
I MRP 2009 har överförmyndarkontoret fått i uppdrag att arbeta för att
en professionell förvaltarenhet skapas inom Räddningstjänstens
organisation.
Räddningstjänsten har 2009-03-04 lämnat in ett betänkande om att
placera förvaltarenhet i Sundsvall – Timrå Räddningstjänstförbund.
Räddningstjänsten uppger flera saker som talar mot en förvaltarenhet
inom Räddningstjänstens ramar.
Mitthem har varit på förslag men på grund av Mitthems sociala
uppdrag kan intressekonflikter uppstå genom att många av de aktuella
huvudmännen är hyresgäster hos Mitthem.
Fastighetsnämndens verksamhet kommer i framtiden att bli en tydlig
kommunintern stödverksamhet. Detta kan innebära att en framtida
förvaltarenhet skulle kunna organiseras inom dess ramar.
Överförmyndarnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen föreslå att uppdraget i MRP ändras till att
överförmyndarnämnden ska arbeta för att en professionell
förvaltarenhet skapas inom fastighetsnämnden eller annan organisation.
---
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26 §
Meddelande till kommunstyrelsekontoret –
ekonomiavdelningen angående uttagen ränta på
arvodesbeslut
Våren 2008 genomförde Sundsvalls kommun tillsammans med
dåvarande samarbetskommuner en administrativ förändring beträffande
utbetalning av arvode till gode män och förvaltare. Förändringen
innebar att arvode utbetalas i förväg till samtliga ställföreträdare. I de
fall huvudmannen själv skall stå för arvodet utgår det en faktura.
Ställföreträdarna skall betala arvodet direkt till kommunen ur
huvudmannens sparade medel.
I vissa fall finns det inte möjlighet att betala en så stor kostnad som
ändå arvodet kan bli för den enskilde, i genomsnitt 11 000 kr/år, med
befintliga medel. Det finns då möjlighet att med ekonomikontoret göra
en avbetalningsplan för inbetalning av arvodet under året, vilket får till
konsekvens att kommunen tar ut 12 % ränta på kostnaden.
Enligt reglerna kan varje nämnd besluta om avsteg från principen att ta
ut ränta vid amorteringsplaner om det förbättrar kommunens möjlighet
att erhålla betalning.
Det ligger i sakens natur att de huvudmän, som får en avbetalningsplan
med kommunen, av olika anledningar har dåligt ställt och har dålig
betalningsförmåga. Många har skulder sedan tidigare, något som
arvodesersättningen inte tar hänsyn till. Bedömningen är därför att om
kommunen avstår från ränta på avbetalningsplanen så förbättrar det
kommunens möjligheter att erhålla betalning av huvudmännen.
Överförmyndarnämnden beslutar
att till kommunstyrelsens ekonomiavdelning meddela att ingen ränta
skal uttas i samband med avbetalningsplaner för ställföreträdarnas
arvode.
---
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