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Justering

Justerare
Tid och plats för
justering

Erik Rapp
Överförmyndarkontoret, 22 december 2016
kl. 15.00

Justerade paragrafer

§§ 112–115, 117–129

Det noteras att § 116 – ärendet ”Plan för överförmyndarnämndens
verksamhet” – återfinns i separat protokoll.
Underskrifter

Elisabeth Unander
Ordförande

Eva-Lisa Järvinen
Sekreterare

Erik Rapp
Justerare

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Överförmyndarnämnden Mitt
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Justeringsdatum

Anslagsdatum

2016-12-16

2016-12-
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Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Överförmyndarkontoret, Sundsvalls kommun
Anslaget tas ned tidigast

Enligt uppdrag (namnteckning)

Namnförtydligande

2017-01-
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Justering
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att Erik Rapp utses att justera dagens protokoll.
att beslut i ärendet ”Plan för överförmyndarnämndens verksamhet”
justeras omedelbart och återfinns i separat protokoll.

____
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§ 112 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att

fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar:
Ärende nr 6, ”Information från tf. förvaltningschef” och nr
18, ”Föreläggande vid vite” utgår.
Ärendet ”Plan för överförmyndarnämndens verksamhet”
läggs till ärendelistan med ärendenummer 6, varpå efterföljande ärendenummer på dagordningen förskjuts.

Nämndens överläggning
Nämnden beslutar på ordförandens förslag att godkänna följande
förändringar av dagordningen:
Ärende nr 6, ”Information från tf. förvaltningschef” utgår till förmån
för tillkommande ärendet ”Plan för överförmyndarnämndens verksamhet”
Ärende nr 18, ”Föreläggande vid vite” utgår.
Numrering av övriga ärenden på dagordningen anpassas efter
ovanstående förändringar.
Därtill godkänner ordföranden att följande punkter behandlas under
”Övriga frågor”:


Övrig fråga benämnd ”Information till gode män och förvaltare”,
väckt av ledamot Erik Rapp (S).



Övrig fråga benämnd ”Utskick av kallelse och handlingar till
ledamöter”, väckt av ledamot Erik Rapp (S).
____
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§ 113 Månadsrapport november 2016
Diarienummer: ÖN-2016-00008
Föredragande: Dan-Gunnar Olausson
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att

godkänna månadsrapporten för november 2016.

att

lägga månadsrapporten för november 2016 till handlingarna.

Ärendet
Enligt regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i
Sundsvalls kommun ska respektive nämnd göra ekonomisk månadsuppföljning under året. Månadsrapporten ska vara en kort och löpande budgetuppföljning. Den består dels av en ekonomisk analys
och dels av en verksamhetsanalys. Vid dagens sammanträde föredrar
ekonom Dan-Gunnar Olausson behandlas månadsrapporten för november 2016.
Nämndens överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Detta blir också nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 Månadsrapport november 2016 för Överförmyndarnämnden Mitt
____
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§ 114 Mål och resursplan 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt
Diarienummer: ÖN-2016-00011
Handläggare: Eva-Lisa Järvinen, Dan-Gunnar Olausson
Föredragande: Elisabeth Unander, Dan-Gunnar Olausson
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att

fastställa budget, mål och verksamhetsbeskrivningar i Mål och
resursplan 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt.

att

delegera till förvaltningschef att komplettera Mål och resursplan 2017 med viss formalia och mindre sakupplysningar, enligt förvaltningschefens information vid sammanträdet.

att

kompletteringarna redogörs för nämnden i januari 2017.

att

efter kompletteringar överlämna Mål och resursplan 2017 till
Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun samt övriga i nämnden medverkande kommuner.

Ärendet
Varje nämnd i Sundsvalls kommun tar årligen fram en mål och resursplan för sina verksamhetsområden, innehållande budget och politisk viljeinriktning. Mål och resursplan för Överförmyndarnämnden
Mitt 2017 ska fastställas i december 2016.
Nämndens överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Detta blir också nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 Mål och resursplan 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt –
delas ut vid sammanträdet
____
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§ 115 Information från ordföranden
Ordföranden redogör i huvudsak för följande.
Ordföranden har träffat styrelsen i den lokala föreningen för gode
män och lyssnat av deras synpunkter om Överförmyndarnämnden
Mitts verksamhet.
Den 5 december 2016 anordnades den internationella frivilligdagen
för ekonomisk och social utveckling. Från Sundsvalls kommuns sida
deltog socialtjänsten och överförmyndarkontoret med aktivitet på
stora torget i Sundsval.
Den 9 december 2016 deltog ordföranden och tf. förvaltningschefen i
en workshop för Sundsvalls kommunkoncern avseende samspelet
mellan ledande politiker och tjänstemän. Under dagen diskuterades
bland annat att kommundirektörens roll som chef över övriga förvaltningschefer upphör vid årsskiftet. Det har från kommunstyrelsens
sida utlovats att nämnden ska få information om vad förändringen
innebär ur ett arbetsgivarperspektiv.
Ordföranden följer upp beslutet den 7 oktober 2016 att bjuda in Röda
korset för information om barnkonventionen, och meddelar att utbildningen är planerad för mars 2017.
Länsträff för överförmyndarverksamheter anordnas 26 april 2017 i
Sundsvall. Bland de inbjudna finns Eva von Schèele från Sveriges
kommuner och landsting.
____
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§ 117 Överförmyndarkontorets mottagningstider
2016-2017
Diarienummer: ÖN-2016-00009
Handläggare: Eva-Lisa Järvinen
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att godkänna följande regler för telefon- och mottagningstider avseende överförmyndarkontorets verksamhet för återstoden av 2016
och för 2017:
Överförmyndarkontoret har telefontid vardagar kl. 09.00–11.00.
Tillfälliga förändringar avseende telefontider, exempelvis vid
verksamhetsplanering eller utbildning för förvaltningen, beslutas
av förvaltningschef och ska meddelas via Sundsvalls kommuns
hemsida samt via anslag enligt nedan. Om möjligt och lämpligt
kan information därutöver delges berörda parter via e-post.
Enskilda och andra externa parter kan besöka överförmyndarkontoret endast efter överenskommelse med kontoret. Överförmyndarkontoret kontaktas för tidsbokning via det telefonnummer
och den e-postadress som anges i anslag enligt 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379); för närvarande 060–19 13 90 respektive overformyndarnamnden@sundsvall.se.
Anslag sätts upp i anslutning till lokal där överförmyndarkontoret har sin mottagning samt på värdkommunens anslagstavla.
Övriga medverkande kommuner erbjuds också hålla informationen tillgänglig. Information om öppettider och kontaktuppgifter hålls vidare tillgängliga på Sundsvalls kommuns hemsida.
att överlåta till överförmyndarkontoret att ombesörja att informationen enligt att-sats 1 finns tillgänglig och hålls uppdaterad med
relevanta kontaktkanaler (för var tid gällande e-postadress och
telefonnummer) samt aktuell besöksadress.
att beslut enligt att-sats 1 och 2 ska meddelas till Länsstyrelsen Västernorrland.
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Ärendet
Överförmyndarnämnden Mitts verksamhet omfattas av förmynderskapsförordningen (1995:379). Enligt 8 § förmynderskapsförordningen ska överförmyndarnämnden före den 1 januari varje år underrätta länsstyrelsen om sin mottagningstid. Uppgift om mottagningstiden ska dessutom lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal
där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens
anslagstavla.
Vid sin inspektion hos nämnden den 26 maj 2016 påtalade Länsstyrelsen Västernorrland att nämnden saknade anslag enligt ovan.
Nämnden föreslås därför formellt fastställa de besöksrutiner som
överförmyndarkontoret tillämpar och som bedömts vara ändamålsenliga för verksamheten.
Ärendets tidigare handläggning


Överförmyndarnämnden Mitts beslut 2016-11-11 § 98
Nämnden beslutade begära in kompletterande uppgifter från förvaltningen och att återuppta frågan vid nästa sammanträde.

Nämndens överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det
förvaltningens förslag. Detta blir också nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 Överförmyndarnämnden Mitts beslutsprotokoll 2016-11-11 § 98
____
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§ 118 Ändring av arvodesprinciper för Överförmyndarnämnden Mitt
Diarienummer: ÖN-2016-00016
Handläggare: Eva-Lisa Järvinen
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att bestämmelse ”3. Ersättning till förordnad förmyndare” får följande nya lydelse:
Beroende på hur stora tillgångar den underårige har och vilken
arbetsinsats som krävs av den förordnade förmyndaren avgör
Överförmyndarkontoret på vilket sätt ställföreträdaren ska ersättas.
Om den underårige inte har några tillgångar alls eller mycket liten ekonomi kan ställföreträdare få ersättning motsvarande 2 %
av prisbasbeloppet. Överförmyndarkontoret använder sig i
andra fall av vad som sägs ovan under förvalta egendom.
att den nya bestämmelsen i att-sats 1 tillämpas omedelbart.

Ärendet
Överförmyndarkontoret har uppmärksammat att vissa bestämmelser i
Arvodesprinciperna för Överförmyndarnämnden Mitt är något otydligt utformade, vilket gör dem svåra att tillämpa. Därför vill förvaltningen genomföra en grundlig översyn av bestämmelserna år 2017.
När det gäller reglerna för ersättning till förordnad förmyndare, gör
förvaltningen bedömningen att korrigering av bestämmelsen inte kan
avvaktas till den större översynen nästkommande år. Överförmyndarkontoret lämnar därför nedanstående förslag på ny lydelse till bestämmelsen. Kursiv text tillkommer och överstruken text utgår. Därutöver har enstaka ord bytt plats för läsbarhetens skull:
Beroende på hur stora tillgångar den underårige har och
vilken arbetsinsats som krävs av den förordnade förmyndaren avgör Överförmyndarkontoret på vilket sätt
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ställföreträdaren ska ersättas.
Om den underårige inte har några tillgångar alls eller
mycket liten ekonomi är det lämpligt att ersätta ställföreträdaren med ett schablonbelopp kan ställföreträdare
få ersättning motsvarande 2 % av prisbasbeloppet.
Överförmyndarkontoret använder sig i andra fall av vad
som sägs reglerna ovan under i avsnittet ”Förvalta
egendom”.
Arvode: Timarvode motsvarande 0,5 % av gällande
prisbasbelopp
Nämndens överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens förslag. Detta blir också nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 Överförmyndarkontorets tjänsteskrivelse i kallelse daterad
2016-12-08
____
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§ 123 Principer för extraordinärt arvode till god
man för ensamkommande barn
Diarienummer: ÖN-2016-00015
Handläggare: EKB-gruppen
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att gode män för ensamkommande barn har rätt att yrka på extraordinärt arvode.
att bedömningen av ansökningar om extraordinärt arvode sker enligt
principer i denna skrivelse (sedermera protokoll).
att delegera till respektive handläggare för ensamkommande barn
att fatta beslut om arvode enligt principerna i att-sats 2.
att uppdra till överförmyndarkontoret att komplettera nämndens
delegationsordning med beslutanderätt enligt att-sats 3.

Faktiska förhållanden i ärendet
Uppdraget som god man för ensamkommande barn kan ibland bli
betydligt mer omfattande än vad som kunnat förutses ex vid utredningssamtal på annan ort, specialistsjukvård, omfattande kontakt med
BUP och deltagande vid rättegångs- eller polisärenden.
Föreskrifter
FB 12:16 ”Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har
rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för
de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.
Skälen för beslutet
Extraordinärt arvode för tidskrävande uppdrag eller stora utlägg (som
uppkommer i uppdraget) kan sökas av god man då denne enligt FB
12:16 har rätt till skäligt arvode.
Yrkandet ska kommuniceras och meddelas överförmyndarkontoret i
förväg eller så snart som möjligt via mail eller telefon och sedan redovisas på blankett Yrkande på extraordinärt arvode som beställs i
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samband med kommuniceringen till ÖFK. En individuell bedömning
samt beslut om extra arvode fattas vid granskning av inkommen redogörelse.
Följande insatser räknas till extra ordinära insatser:
 utredningssamtal på annan ort
 specialistsjukvård och omfattande kontakt med BUP
 deltagande vid rättegångs- eller polisärenden
Insatsen arvoderas med 150 kr per timme alternativt 1 000 kr per
heldag. Utlägg ersätts mot kvitto.
I övriga fall görs en restriktiv bedömning huruvida insatserna i uppdraget berättigar extra ordinärt arvode.
Bedömningen om extraordinärt arvode ska utgå kan med fördel göras
i samband med annan, ordinarie arvodesbedömning. För att inte i
onödan förlänga handläggningstiden för arvodesärendena, föreslås
överförmyndarkontorets handläggare få delegerad beslutanderätt
även avseende denna typ av ersättning.
Nämndens överläggning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
överförmyndarkontorets förslag. Detta blir också nämndens beslut.
Beslutsunderlag
 Överförmyndarkontorets tjänsteutlåtande i kallelse daterad
2016-12-08
 Överförmyndarkontorets sammanställning av exempel från andra
kommuner – delas ut vid sammanträdet
____
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§ 129 Övriga frågor
Diarienummer: ÖN-2016-00006
Beslut
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar
att notera informationen.

Nämndens överläggning
Erik Rapp (S) vill uppmana förvaltningen att granska dess postrutiner, för att säkerställa att sekretesshandlingar är säkert paketerade
och klarar postgången.
Nämnden för därefter en kortare diskussion om att verksamheten bör
övergå till att skicka elektroniska kallelser och handlingar när så är
möjligt.
Erik Rapp (S) vill att förvaltningen arbetar med att säkerställa att
kommunikationen med ställföreträdarna är effektiv, lättbegriplig och
håller rätt ton.
Tf. förvaltningschefen noterar synpunkterna och tar med sig dem till
vårens utvecklingsarbete på överförmyndarkontoret.
____
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