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Gemensam överförmyndarnämnd
Tid och plats

Torsdagen den 14 mars 2019 kl 8.30-12.00, i sammanträdesrum Bolmen,
Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Cecilia Löf (M), ordförande
Ulla-Britt Storck (S), ledamot
Tommy Andersson (M), vice ordförande
Karina Eliasson (S), ledamot
Eva Ballovarre (S), ledamot
Stefan Jönsson (S), ersättare för Elizabeth Peltola (C)

Övriga
deltagande

Katrin Nilsson, kanslichef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare
Petra Olsson, professionell god man, §11
Karin Nilsson, professionell god man, §11
Erica Lundbladh, professionell god man, §11
Anna-Lena Ljungberg, arkivarie, § 12

Justerare

Tommy Andersson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen direkt efter sammanträdet

Paragrafer

11-19

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Cecilia Löf

Justerare

Tommy Andersson

Justerandes sign
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

14 mars 2019

Överklagningstid

15 mars-5 april 2019

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

8 april 2019

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Ljungby kommun, Olofsgatan 9, Ljungby
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§ 11

Presentation av de professionella gode männen
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
De tre tjänstepersoner som är anställda som professionella gode män på
ekonomiavdelningen presenterar sin verksamhet.

Justerandes sign
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§ 12

GÖFN2019/0008

004

Antagande av dokumenthanteringsplan samt VerkSAM
Beslut
Nämnden godkänner Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och
kortvarig betydelse och kommungemensam dokumenthanteringsplan VerkSam
plan 1.1
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till kommungemensam
dokumenthanteringsplan VerkSam plan 1.1 och Dokumenthanteringsplan för
handlingar av liten och kortvarig betydelse.
Dokumenthanteringsplanen VerkSAM Plan 1.1 bygger på samtliga gallringsråd
för verksamhetsspecifik information och handlingar som finns utgivna av
Riksarkivet och SKL och innehåller därför även gallringsbeslut och
bevarandebeslut för gemensam överförmyndarnämnds verksamhet. VerkSam
plan 1.1 är antagen av Ljungby kommunstyrelse och gäller från 2018-02-01 men
måste enligt kommunens arkivreglemente även antas i övriga nämnder och
bolag för att giltighet ska uppnås.
Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse antogs
av Ljungby kommunstyrelse 2019-02-12 som i samband med beslutet uppmanar
samtliga nämnder att göra detsamma. Denna plan är en del i arbetet med att
uppnå rättssäker informationshantering och hjälper anställda att veta vad som
kan kastas direkt eller efter kort tid. Planen redovisar också för allmänheten
vilka handlingar som gallras och därför inte kan begäras ut. Att ta bort filer som
inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Både lagring
och säkerhetskopiering är resurskrävande. Bra gallringsbeslut är till nytta både
för användare och för IT-avdelningar.
Kommunledningsförvaltningen har också tagit fram en handbok för att
underlätta för gemensam överförmyndarnämnds personal samt övriga berörda.
Handboken innehåller information om hur nämndens handlingar och
information bör hanteras och bygger på de två dokumenthanteringsplanerna
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Kommunledningsförvaltningens förslag till dokumenthanteringsplan, VerkSAM
1.1 och handbok
Justerandes sign
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§ 13

GÖFN2019/0005

190

Redovisning av statistik kring professionella gode män
och övriga gode män
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar antalet ärenden under perioden 201901-01 till 2019-02-28
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens statistik för Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Justerandes sign
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§ 14

Redovisning av ekonomi
Beslut
Nämnden beslutar att följande rapporter måste produceras till nämnden och
skickas till Markaryds och Älmhults kommuner:
1. Kvartalsrapport och delårsrapport
2. Fortlöpande prognoser för samtliga kommuner till varje
nämndsammanträde.
Nämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen i Ljungby kommun att
överföra de professionella gode männen till ekonomiavdelningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen ger en lägesbeskrivning av det ekonomiska
läget.
Yrkanden
Tommy Andersson (M) yrkar att följande rapporter måste produceras till
nämnden och skickas till Markaryds och Älmhults kommuner:
1. Kvartalsrapport och delårsrapport
2. Fortlöpande prognoser för samtliga kommuner till varje
nämndsammanträde.

Justerandes sign
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§ 15

GÖFN2019/0009

010

Antagande av mål för gemensam överförmyndarnämnd,
samt nyckeltal
Beslut
Nämnden antar förslaget till mål för nämnden, samt nyckeltal.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för gemensam
överförmyndarnämnd. Nämndens arbete ska kännetecknas av gott
servicebemötande, tillgänglighet och rättssäkerhet för huvudmän,
ställföreträdare, myndigheter och samverkanspartners och ha hög ambition vad
gäller att förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt i förhållande till dem
och till allmänheten.
Till målet har ett antal aktiviteter föreslagits, samt förslag till uppföljning.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningen beslutsunderlag 2019-03-13.

Justerandes sign
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§ 16

GÖFN2019/0010

042

Fastställande av internkontrollplan 2019
Beslut
Nämnden beslutar att återremittera ärendet för att få en riskbedömning.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att den gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby,
Markaryd och Älmhult bedriver en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med
gällande lagstiftning och upprättade mål för verksamheten har förslag till en
internkontrollplan upprättats.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens beslutsunderlag 2019-03-13.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-03-14

Gemensam överförmyndarnämnd

§ 17

Information om rekrytering
Beslut

Nämnden noterar informationen och förutsätter att rekryteringen sker inom
befintlig budget.
Sammanfattning av ärendet
På grund av pensionering rekryterar kommunledningsförvaltningen en
överförmyndarhandläggare.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-06

Justerandes sign
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§ 18

GÖFN2019/0012

002

Anmälan av delegationsbeslut januari-februari 2019
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar de beslut som har fattats på delegation,
i enlighet med gemensam överförmyndarnämnds delegationsordning antagen
2019-01-24.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2019-03-14

11(11)

Gemensam överförmyndarnämnd

§ 19

Redovisning av meddelanden
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande meddelanden:
1. Länsstyrelsens protokoll över inspektion av Ljungby kommuns
överförmyndarverksamhet oktober 2018, med överförmyndarnämndens
svar 2018-12-07.
2. Ljungby kommunstyrelse beslut 2019-02-12 om fördelning av
schablonersättning.
3. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-02-20 gällande utdömande av vite, mål
nr B 4144-18.
4. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-02-20 gällande utdömande av vite, mål
nr B 4146-18.

Justerandes sign

