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Ärendeförteckning

Sid nr

Allmänna ärenden

1. Justeringsman
2. Månadsrapport
3. Rapport – gemensam nämnd
4. Rapport – Karlstadsmodellen bordlagt ärende
från 2009-10-20
5. Rapport om totalkontroll av gode män och förvaltare
6. Rapport från Länsträffen 2009 -11-09
7. Rapport från möte med Tingsrätten ang. anmälan
och ansökan
8. Brev från ställföreträdare
9. Sammanträdesdagar för 2010
10. Riktlinjer för 2010 – års granskning
11. Överförmyndarchefen informerar
Ärenden som omfattas av sekretess enligt 19 kap 14 § SekrL
12. Fastställande av arvode
13. Omprövning av kostnadsfördelningsansvar
14. Omprövning av kostnadsfördelningsansvar
15. Omprövning av kostnadsfördelningsansvar
16. Avslag på ansökan om uttag från spärrat konto
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Tid

Kl. 8.30 – 12.00

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
Agnetha Stenberg
Märta Svensson
Eva Backlund

Föredragande
sekreterare
109-111 §§ samt 113 §§
112 §§

Protokollet omfattar 98 - 113 § §

Justeras

Elisabeth Unander
Ordförande

Olof Andersson
Vice Ordförande

Tillkännagivande av justering av detta protokoll har anslagits på
Sundsvalls kommuns anslagstavla i kommunalhuset intygar Agnetha
Stenberg.
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98 §
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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99 §
Månadsrapport
Överförmyndarchefen Anja Haara redogör för Överförmyndarnämndens
ekonomiska rapport för november 2010 och samt tar upp möjliga
förklaringar till det prognostiserade bokslutsresultatet. - - - - bilaga nr 1.
Rapporten diskuteras men föranleder ej någon åtgärd från nämndens
sida.
---
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100 §
Rapport - gemensam nämnd
Ordföranden Elisabeth Unander rapporterar om det fortsatta arbetet
kring gemensam nämnd.
Samtliga kommuner har undertecknat en avsiktsförklaring och även
undertecknat förslaget till reglemente och avtal.
Ärendet är på väg till Kommunfullmäktige i samtliga kommuner.
Rapporten föranleder ej någon ytterligare åtgärd från nämndens sida.
---
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101 §
Projekt – Karlstadsmodellen
Överförmyndarnämnden betonar att en kommunal Förvaltarenhet är den
bästa lösningen för de komplicerade ärendena. Nämndens förhoppning
är att en kommunal Förvaltarenhet kan startas inom en nära framtid.
I avvaktan på en slutlig organisatorisk och finansiell lösning på en
kommunal Förvaltarenhet är överförmyndarnämnden beredd att fatta
beslut om ett Projekt Karlstadsmodellen under 2010.
Överförmyndarnämndens mening är att om ett projekt faller väl ut och
den föreslagna förvaltaren fungerar väl i sin roll som specialiserad
förvaltare enligt bifogat förslag - - - - - - - - - - - - - - - - -bilaga nr 2, 3, 4
skall projektet övergå i en kommunal Förvaltarenhet och den aktuella
förvaltaren bli anställd i Förvaltarenheten.
Överförmyndarnämnden beslutar
att Karlstadsmodellen skall prövas under år 2010 i Sundsvall,
att för detta projekt göra undantag från huvudregeln att ingen
ställföreträdare ska ha fler än 10 ärenden,
att en ställföreträdare får tillåtelse att ha upp till ca 25 ärenden, under
förutsättning att hon/han inte har någon annan anställning,
att Överförmyndarkontoret delegeras rätten att betala ut ersättning en
gång per månad i förskott i de aktuella ärendena i projektet,
att en eventuell justering av utbetalda ersättningarna görs i samband med
granskning av årsräkningarna
samt att projektet utvärderas okt/nov 2010.
---
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102 §
Rapport om totalkontroll av gode män och förvaltare
hos Kronofogdemyndigheten
Överförmyndarchefen Anja Haara informerar om kontroll av alla gode
män och förvaltare som sker var tredje år och som har genomförts i höst.
Rapporten föranleder ej någon ytterligare åtgärd och läggs till
handlingarna.
Överförmyndarnämnden beslutar att
nästa totalkontroll hos Kronofogdemyndigheten ska ske 2012
---
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103 §
Rapport från Länsträffen 2009-11- 09
Ordförande Elisabeth Unander, Anneli Leman Hamrin samt Anja Haara
redogör muntligt för länsträffen i Härnösand.
Rapporten föranleder ej någon åtgärd och läggs till handlingarna.
---
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104 §
Rapport från möte med Tingsrätten ang. anmälan
och ansökan
Överförmyndarchef Anja Haara redogör för möte med Tingsrätten i
Sundsvall respektive Hudiksvall.
Orsaken till mötena är JO:s ämbetsberättelse 2008/2009.
Mötena med Sundsvalls Tingsrätt och Hudiksvalls Tingsrätt har lett till
ändrade rutiner i hanteringen av ansökningar om god man/förvaltare.
Ansökningar från enskilda samt deras anhöriga ska från och med
november lämnas direkt till Tingsrätten, som utreder ärendet och fattar
beslut.
Överförmyndarnämnden får ärendet för yttrande och kommer även i
fortsättningen att granska och godkänna föreslagen god man/förvaltare
alternativt rekrytera och lämplighetspröva god man/förvaltare samt
lämna förslag på god man/ förvaltare till Tingsrätten
Anmälan om god man/förvaltare ska göras till Överförmyndarkontoret,
som utreder, rekryterar god man/förvaltare eller godkänner föreslagen
god man/förvaltare. Överförmyndarkontoret ansöker därefter om
godmanskap/förvaltarskap. Ingen förändring i rutinerna i denna del.
Överförmyndarnämnden konstaterar, att den rutinförändring nämnden
diskuterat i många år nu är genomförd.
Rapporten föranleder ej någon åtgärd och läggs till handlingarna.
---
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105 §
Brev från ställföreträdare
Överförmyndarnämndens ledamöter har mottagit brev från en
ställföreträdare.
Nämnden påminns om att samtliga brev skall skickas till
överförmyndarnämndens kansli för diarieföring.
Överförmyndarnämnden beslutar
att i en gemensam skrivelse svara på ställföreträdarens brev till
nämndsledamöterna - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -bilaga nr 5.
---
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106 §
Sammanträdesdagar för 2010
Överförmyndarnämnden beslutar
att under 2010 förlägga sina ordinarie sammanträden till följande
tisdagar:
19/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11 och 14/12.
Sammanträdena kommer normalt att börja kl 8.30 och hållas på
Överförmyndarkontoret i Sundsvall.
Gemensamma sammanträdesdagar med Timrå, Nordanstig och
eventuellt Ånge kommuner förläggs till 23/3, 26/10 och 14/12.
En samordning av tiden görs i samråd med Timrå
Överförmyndarnämnd.
Kallelse till respektive sammanträde utgår i särskild ordning.
---
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107 §
Riktlinjer för 2010 – års granskning
Överförmyndarnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 2009-12-15
---
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108 §
Information
Överförmyndarchefen Anja Haara informerar
- Personalsituationen
- Informationskvällar i kommunhörnan
- Uthyrning av lediga rum på kontoret
- Möte med studieförbund
- Fokusgrupper
---
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