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Planeringsdirektiv 2020

Beslut
Overförmyndarnämnden beslumr att godkänna Planeringsdirektiv 2020 och att
budget for 2020 blir 3373 000 kr, samt att överlämna Planeringsdirektiv 2020
till kommunfullmäktige.

Arendebeskrivning
Planeringsdirektiv 2020 medfOr en besparing pa 25 000 kr och budget for 2020
blir pa 3 373 000 kr. Scm tänkta besparingsâtgrder finns at minska
ucbildningskcstnader fOr ersättare samt at hitta fler ställfOreträdare scm kan ca
avancerade ärenden utan at det biir for hOgt arvode.

Beslutsunderlag
Planeringsdirektiv 2020 daterad den 28 maj 2019
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2019

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

J usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Of § 23

Personuppgiftsbiträdesavtal mellan överfdrmyndarnämnden i
Gislaveds kommun oth Peribon AS

Beslut
OverfOrmyndarnàmnden beslutar act godkänna personuppgiftsbiträdesavtalet
samt an Oversända detn till Ovedörmyndarkansliet GGVV.

Arendebeskrivning
OverfOrmyndarkansliet GGVV anvnder en ärendehanteringssyszem far an
hantera administrationen gällande till ecempelvis godmanskap.
Dá ärendehanteringssystemec inneháller personuppgifter behöver etc sâ kallat
personuppgiftsbiträdesavtal skrivas med leverantOren for systemet.

Personuppgiftsbiträdesavtal reglerar relationen mellan den
personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsbiträdet
behandlar uppgifter for den personuppgiftsansvariges räkning.

I avtalet är OverfOrmyndarnämnden personuppgifrsansvarig och Peribon AB
person u ppgiftsbiträde.

Beslutsunderlag
Personuppgiftsbiträdesavtal daterad den 19 december 2018
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjnsteskriveIse daterad den II juni 2019

Beslutet skickas till:
OverfOrmyndarkansliet GGVV

j usterares signatur - Utdragsbestyrkande
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Of § 24

Personärende, inkommen orosanmalan (áterremitterat)

Beslut
OverfOrmyndarnämnden beslutar att inte entlediga den gode mannen. Arendet
kommer att âterupptas pa sammanträdet I november far att fOlja upp hur det
bar gâtt med de inkomna orosanmälningarna.

Arendebeskrivning
OrdfOrande fOredrar ärendet muntligt.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

Yrkanden
Lis Melin (M): Att inte entlediga den gode mannen, samt att ãrendet kommer
att âterupptas pa sammanträdet i november for att fOIja upp hur det har gâtt
med de inkomna orosanmälningarna.

Propositionsordning
OrdfOranden ställer proposition pa sitt egna yrkande och finner at
OverfOrmyndarnämnden beslutar enligc detta.

Beslutet skickas till:
Gode man

J usterares signatur Utdngsbe5tyrkande
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Beslut om förvaltares lämplighet

Beslut
Overförmyndarnämnden beslumr att ha fortsatt förtroende for förvalmren.

Arendebeskrivning
Vid granskning av ársredovisning fOr ár 2018 noterade handlggaren att
fOrvaltaren skrivit meddelande om att det gjorts en rad felaktiga uttag fran
huvudmannens konto. Han skriver att detta beror pa att Swedbank bar kopplat
fOrvaltarens egna kreditkort felaktigt till huvudmannens konto. Förvaltaren har
angett datum och belopp pa de felaktiga uttagen och markerat dessa pa det
bifogade kontoutdraget. Beloppen har âterbetalats. FOrwaltaren har varit i
kontakt med banken och pâtalat deras misstag och begrt intyg cm att detta
skett men han har inte erhMlic det.

I granskningen av ârsredovisningen har handlàggaren inte upptäckt nagra
oklarheten fOr Ovrigt.

2019-05-28 inkom forvaltaren med en kopialbild fran banken av att hans
Bankkort Maestro varit kopplat till huvudmannens konto under tiden 2017-Il
09 till 20 18-05-08. Kortet bar makulerats.

Namn har varit fOrvaltare sedan 2002-07-01.

Beslutsunderlag
OverfOrmyndarfOrvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2019

Yrkanden
Lis Melin (M): Att ha fortsatt fOrtroende fOr fOrvaltaren.

Propositionsordning
Ordforanden ställer proposition pa sin egna yrkande och finner att
OverfOrmyndarnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
OverfOrmyndarkansliec GGVV

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Of § 26

Granskningsrapport am stallföreträdare

Beslut
Overformyndarnmnden besluQr att lagga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
Nmnden har fâtt ta del av en rapport som visar hur stor del av
ställföreträdarnas inkomna redovisningar som har granskats av
overförmyndarkansl iet.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport om sdllföreträdare

Justerare!natu
Utdragsbestyrkande
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Information om Ensamkommande flyktingbarn

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Igga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
Ordfàrande informerar cm lägesrappcrt fran juni mânad.

Beslutsunderlag
Lägesrapport EKB daterad den 7 juni 2019

justerares signat Utdragsbestyrkande
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Rekrytering av nya stallrareträdare

Beslut
Overfärmyndarnämnden beslutar att Iägga informationen till handlingarna.

Arendebeskrivning
Ordforanden informerar cm att nàmnden behöver förbättra
rekryteringsarbetet far an fâ in fler Iämpliga personer till uppdrag scm
stãllfàreträdare.

justerares signatur Utdragsbestyrkande

4
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Rapport fran dverförmyndarrâdet GGVV

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar an Jägga rapporten till handlingarna.

Arendebeskrivning
• Ràdets senaste mate ägde rum den 10 maj 2019. Under màtet

presenterades den nya chefen far överförmyndarkansliet GGVV.

• Näsm mote med ridet äger rum den 17 juni 2019.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

At 4$
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Rapport fran aktuella ärenden

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Igga rapport fran aktuella
ärenden till handlingarna.

Arendebeskrivning
• Overförmyndarkansliet GGVV har i nuläget en ansträngt age med stor

arbetsbelastn I ng.

• Nämnden bar i dagsläget mer aktuella ärenden an nàgonsin innan.

Beslutsunderlag
Muntlig rapport

J usterares signatur Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga meddelandena till handlingarna.

Arendebeskrivning
Ledamöter Iran nmnden kommer att delta pa Föreningen Sveriges
Overförmyndares studiedagar i Karlstad den 28-30 augusti 2019.

J usterares signatr Utdngsbestyrkande

44
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Ovrigt

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att Iägga informationen till handlingarna

Arendebeskrivning
• Nämndens ledamöter och ersättare informerar om semesterplanering

for at nämnden ska kunna ha beredskap i sommar.

• Nämnden diskuterar cm sekretessbelagda handlingar ska kunna läsas
av nämndens ledamOter infOr sammanträden eller endast under
pâgâende sammanträde.

• Nämndens IedamOter uttrycker en Onskan cm at sekretesshandlingar
ska kunna läsas vid utskicket infOr sammanträdena.

j ustenr s si tur Utdragsbestyrkande

44
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Personärende, inkommen begäran om byte av förvaltare

Beslut
Overförmyndarnämnden beslutar att förvalmre inte sb bytas ut for
huvudmannen och att överfOrmyndarnämnden har fortsatt fOrtroende fOr
nuvarande fOrvaltare.

Arendebeskrivning
OverfOrmyndarnämnden har tht in en begãran am byte av förvaltare far en
huvudman.

OverfOrmyndarnamnden bar dãrefter gjort en utredning där yttranden bar
kommit in fran berOrda parter.

Beslutsunderlag
Begäran am byte av fOrvaltare
Utredning och yttranden

Yrkanden
Lis Melin (M): Att fOrvaltare inte ska bytas Ut fOr huvudmannen och att
överfOrmyndarnämnden har fartsatt fOrtroende far nuvarande fOrvaltare.

Propositionsordning
OrdfOranden sillier proposition pa sitt egna fOrsiag och finner att
OverfOrmyndarnämnden beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Huvudmannen
FOrvalmren

j usterares signatr Utdragsbestyrkande
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