
&GISLAVEDS 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden 
Sammanträdesdatum 2021-01-29 

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 29 januari 2021, klockan 09.00-10.00 

Beslutande Lis Melin (M), ordförande 
Ylva Samuelsson (S) 

Övriga deltagande Gerd Berg (M), ej tjänstgörande ersättare 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 
Johanna Bondéus, ekonom, §1 

Utses att justera Ylva Samuelsson (S) 
Justeringens Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 1 februari 2021 
plats och tid 

Under- Paragrafer 1-8 
skrifter Sekreterare …………………………………………………………………. 

Sebastian Stenman 

Ordförande …………………………………………………………………… 
Lis Melin (M) 

Justerande ................................................................................................................................................................................ 
Ylva Samuelsson (S) 

Organ 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-01-29 Paragrafer 1-8 

Datum för 
anslags uppsättande 2021-02-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2021-02-24 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelseförvaltningen 

……………………………………………. 
Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 

https://09.00-10.00


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 2(9) 

Öf § 1 1.2.5 

Planeringsdirektiv 2021 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa förslag till planeringsdirektiv 
2021, daterad 2021-01-21, att budget för 2021 blir 3 500 000 kr samt att 
överlämna planeringsdirektiv 2021 till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Planeringsdirektiv 2021 medför en utökning på 97 000 kr i förhållande till 
budget 2020 och budget för 2021 blir 3 500 000 kr. Förstärkningen av 
budgetmedel hos överförmyndarnämnden gäller förstärkning på 
handläggarsidan till det gemensamma överförmyndarkansliet i Värnamo. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige § 145, daterad den 10 december 2020 
Planeringsdirektiv 2021, kommunfullmäktige 
Förslag till planeringsdirektiv 2021 daterad den 21 januari 2021 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2021 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 3(9) 

Öf § 2 1.2.5 

Överförmyndarnämndens regler och rutiner för intern kontroll 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att anta förslag till regler och rutiner för 
intern kontroll, daterad 2021-01-21. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har tagit fram ett nytt reglemente kring intern kontroll. 
Arbetet är ett led efter revisionens kontroll av området. Det nya reglementet 
medför att respektive nämnd ska ha antagna regler och rutiner för intern 
kontroll. Ett förslag till regler och rutiner för överförmyndarnämnden har tagits 
fram av förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till regler och rutiner för intern kontroll daterad den 21 januari 2021 
Överförmyndarkansliet GGVV: s tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2021 

Beslutet skickas till: 
Överförmyndarkansliet GGVV 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 4(9) 

Öf § 3 1.2.5 

Riskanalys 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslag till riskanalys 2021, 
daterad 2021-01-21. 

Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har tagit fram ett nytt reglemente kring intern kontroll. 
Arbetet är ett led efter revisionens kontroll av arbetet. Det nya reglementet 
medför att respektive nämnd årligen ska göra en riskanalys. Riskanalysen ska 
sedan ligga till grund för nämndens årliga interna kontrollplan. Då nämnden ska 
vara delaktig i framtagandet av riskanalysen, kommer synpunkter att beaktas för 
fortsatt hantering inför nämndens sammanträde den 12 februari 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riskanalys daterad den 21 januari 2021 
Överförmyndarkansliet GGVV: s tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2021 

Beslutet skickas till: 
Överförmyndarkansliet GGVV 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 5(9) 

Öf § 4 1.2.5 

Medlemskap i Föreningen Sveriges Överförmyndare 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att betala medlemskap i Föreningen Sveriges 
Överförmyndare för år 2021 för överförmyndarnämndens samtliga 
förtroendevalda samt nämndsekreterare. 

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden beslutar om medlemskap i Föreningen Sveriges 
Överförmyndare. Föreningen Sveriges Överförmyndare är en 
intresseorganisation för överförmyndarverksamhet i Sverige. 

Yrkanden 
Lis Melin (M): Att betala medlemskap i Föreningen Sveriges Överförmyndare 
för år 2021 för överförmyndarnämndens samtliga förtroendevalda samt 
nämndsekreterare. 

Ylva Samuelsson (S): Bifall till Lis Melins (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
överförmyndarnämnden beslutar enligt detta. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 6(9) 

Öf § 5 1.2.5 

Rapport från Överförmyndarrådet GGVV 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Nästa råd med överförmyndarrådet GGVV är den 3 februari 

2021. Vid rådet kommer en ny handläggare på 
överförmyndarkansliet GGVV att presenteras. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 7(9) 

Öf § 6 1.2.5 

Rapport från aktuella ärenden 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Ordföranden informerar om att det för tillfället finns många nya 

ärenden där ställföreträdare ska tillsättas. Bland dessa är flera av 
ärendena sådana som kräver att ställföreträdaren har särskild stor 
erfarenhet. 

• Ordföranden informerar om att det finns svårigheter att tillsätta nya 
ställföreträdare i dagsläget då utbildningar av dessa har varit inställda på 
grund av coronapandemin covid-19. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 8(9) 

Öf § 7 1.2.5 

Övrigt 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Ordföranden informerar om att lokalavdelningen till Södra 

vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare som finns i GGVV-regionen är 
aktiva och kommer att kunna ge ett bra stöd till kommunens 
ställföreträdare. 

• Ordföranden informerar om att inkomna årsräkningar till Gislaveds 
kommun ska datumstämplas. Detta kommer att innebära att de 
ställföreträdare som lämnar in sin årsräkning först i regel även ska få 
utbetalning av arvode först. 

• Överförmyndarnämnden kommer inom snar framtid att få två nya 
ledamöter i nämnden. Ordföranden kommer att ge de nya ledamöterna 
en introduktion av nämndens arbete. 

Beslutet skickas till: 
Överförmyndarkansliet GGVV 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Överförmyndarnämnden  Sammanträdesdatum Sida 
2021-01-29 9(9) 

Öf § 8 1.2.5 

Meddelanden 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Kf beslut § 147, Valärende, Byte av plats mellan förtroendevalda i 
Överförmyndarnämnden 
Kf beslut § 148 Uppföljning 3, Kommunfullmäktige 
Uppföljning 3, Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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