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Ärendeförteckning

Sid nr

Allmänna ärenden
1. Justeringsman
2. Ekonomi
3. Justering av § i överförmyndarnämndens reglemente
4. Förslag till tjänstedeklarationer
5. Fortsatt diskussion om gemensam nämnd
6. Delegationsbeslut
7. Information från seminariet i Härnösand
8. Länsstyrelsens tillsynsprotokoll
9. Information

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ärenden som omfattas av sekretess enligt 19 kap 14 § SekrL
10. Omprövning av kostnadsfördelningsansvaret
11. Omprövning av kostnadsfördelningsansvaret
12. Omprövning av kostnadsfördelningsansvaret
13. Omprövning av kostnadsfördelningsansvaret
14. Omprövning av kostnadsfördelningsansvaret
15. Omprövning av arvodet
16. Anmärkning mot slutredovisning
17. Vitesföreläggande
18. Vitesföreläggande
19. Vitesföreläggande
20. Drivande av rörelse i form av kommanditbolag
21. Drivande av rörelse i form av kommanditbolag
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Tid

Kl. 8.45 – 11.15

Plats

Överförmyndarkontoret, Torggatan 4

Beslutande

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

Ersättare

Henrik Selander (kd)

Övriga

Anja Haara
Eva Backlund
Märta Svensson
Åsa Alidasdotter
Christian Jälmestedt

föredragande
sekreterare
37 §
31 §
38-40 §§ och 42-47 §§

Protokollet omfattar 28 – 48 §§

Justeras

Elisabeth Unander
Ordförande

Annelie Leman Hamrin
ledamot

Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset betygar Eva
Backlund.
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28 §
Justering
Överförmyndarnämnden beslutar
att jämte ordföranden Elisabeth Unander justera dagens protokoll utses
Annelie Leman Hamrin
samt att protokollet skall justeras senast inom 14 dagar.
---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-28

3

29 §
Ekonomi
Överförmyndarchefen redogör för överförmyndarnämndens
ekonomiska rapport för april- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -bilaga nr 1.
Rapporten föranleder inte någon ytterligare åtgärd från nämndens sida.

---
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30 §
Förslag till omformulering av paragraf i överförmyndarnämndens reglemente
Överförmyndarnämnden tog ett beslut 2009-03-17 om att till
Kommunfullmäktige föreslå en ändring av 1 § i överförmyndarnämndens reglemente.
Formuleringen av paragrafen blev felaktig.
Överförmyndarnämnden beslutar
att tillskriva Kommunfullmäktige att besluta om att § 1 i
överförmyndarnämndens reglemente kompletteras med texten:
Detta ansvar omfattar även den överförmyndarverksamhet som bedrivs
i enlighet med lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2009-04-28

5

31 §
Förslag till tjänstedeklarationer
Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 att Sundsvalls kommun
skall till medborgarna tillhandahålla tjänstedeklarationer. Varje
förvaltning och bolag skall ta fram minst en tjänstedeklaration för sin
verksamhet.
Överförmyndarnämnden beslutade 2008-01-22 att arbetet med tjänstedeklarationen skall inledas 2008 samt att tjänstedeklarationen skall
skapas 2009.
Överförmyndarkontoret har förberett en tjänstedeklaration genom att
tre fokusgrupper har genomförts och diskussioner förts på kontoret.
Fokusgrupperna har bestått av huvudmän, legala förmyndare och
anhöriga.
Förslag till tjänstedeklaration bilägges - - - - - - - - - - - bilaga nr 2.
Överförmyndarnämnden beslutar
att anta bilagda förslag till tjänstedeklaration.
---
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32 §
Fortsatta diskussioner om gemensam nämnd
Diskussioner från överförmyndarnämnderna i Sundsvall, Timrå och
Ånge samt överförmyndaren i Nordanstig om en gemensam nämnd från
och med nästa mandatperiod. Den 31 mars var ett möte om gemensam
nämnd därefter skulle frågan diskuteras i varje nämnd för att tas upp
igen på ett gemensamt möte under hösten.
Överförmyndarnämnden beslutar
att överförmyndarnämnden fortsätter diskussionerna vid sitt
sammanträde 19 maj.
---
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33 §
Anmälan om delegationsbeslut
Följande beslut, meddelat med stöd av delegation, anmäls:
Anställningsbeslut 2009-04-01 (Christian Jälmestedt)
Anställningsbeslut 2009-06-22—2009-07-12 vik för Anja Haara under
dennas semester (Märta Svensson)
Anställningsbeslut 2009-04-01—2009-06-30 (Eva Nordin)
Överförmyndarnämnden beslutar
att notera anmälan samt att inte vidta någon åtgärd med anledning
därav.
Det noteras att delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp vid
nämndens sammanträde.
----
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34 §
Information från seminariet i Härnösand
Överförmyndarnämnderna i Västernorrlands län har bjudit in Jan
Wallgren, att hålla i ett seminarium i överförmyndarfrågor.
Överförmyndarnämnden diskuterade informationen från seminariet i
Härnösand.
Ärendet föranledde ingen ytterligare åtgärd
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35 §
Länsstyrelsens tillsynsprotokoll
Länsstyrelsen hade 2009-02-20 inspektion av överförmyndarnämnden i
Sundsvall och överförmyndarnämnden i Timrå. Protokoll har upprättat
från inspektionen.
Sundsvallsärenden fick mindre påpekanden bland annat om fel i diariet
i förhållande till handlingarna i flera ärenden.
I övrigt ingen kritik eller anmärkningar på Sundsvallsärenden.
I Timrå ärenden fick överförmyndarnämnden påpekanden på registerfel
men även kritik i två ärenden.
Överförmyndarnämnden beslutar
att överförmyndarkontoret skall gå igenom de akter och rätta till de
påpekanden som länsstyrelsen kritiserat.
---
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36 §
Information
-

Tidningsartiklar Sundsvalls Tidning, Dagbladet, Dagens
Nyheter och SKTF
Kommunfullmäktigeprotokoll 2009-03-30, § 524; Ansvarsfrihet
För ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnd
Kommunfullmäktigeprotokoll 2009-03-30, § 537; Överföring
av nämndernas resultat

Överförmyndarchefen informerar:
- Anmälan om hot mot personal
- Granskningsläget
---
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