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Plats och tid Aulan. Aspeb&ken tisdagen den 6 oktober 2020 kl. 13:00-14:18

Beslutande Elisabeth Åberg (L), ordf
Liii Karisen (OH)
Barbara Laaksonen (S)

Övriga deltagare Rebecca Levin. överförmyndarhandläggare
Anna Charlier, Personal- och kansLichef
Thomas Vilander, kommunsekreterare
Anna Charlier, HR-chef § 17-18

Ltses all juslera: Liii Karisen (OH)

Plats och tid Aspebäcken tisdagen den 6oktober kl. 16:00

Underskrifter:

Paragrafer

Sekreterare
.

... § 9-18

TI,iomas Vilander 0

Ordförande
Elisabeth Åberg (L)

Justerande
Liii Karlsen (OR)

Anslagsbevis

Justeringen har tilllkännagivits genom anslag

Organ Överförmyndamämnden

Sammanträdesdatum 2020-10-06

Datum för Datum för
anslags uppsättande 2020-10-07 ansiags nedtagande 2020-10-30

Förvaringspiats för
protokollet Kommunhuset

Underskdft

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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Paragrafsammanställning

§ 9 Ändring i föredragningslista
§ lO Pågående ärenden
§ Il Personal- och kanslichefen informerar
§ 12 Riktlinje för arvoden och ersättningar till gode män. rdrvaltare och förmyndare
§ 13 Revidering av dokumenthanteringsplan rör överrörmyndamämnden
§ 14 Delegationsbeslut
§ 15 Övriga rapporter
§ l6Delgivningar
§ 17 Information om överförmyndarnämndens beslut enligt delegation
§ 18 Ovriga frågor

Justerandes Utdragsbestyrkande
sig»2 o
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§9

Ändring i föredragningslista

Överrörmyndarnämndcn beslutar

att införa Injörmation om Överfö;myndarnämndens beslut enligt delegation som ny punkt 9
föredragningsl istan.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.,
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§ 10

Pågående ärenden

Överffinnyndarnämnden ifir vid sammanträdet muntlig information om pågående ärenden.

Överrörmyndarhandläggaren röredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Barbara Laaksonen (S) och Liii Karisen (03).

Ordföranden ställer frågan om överförmyndarnämnden är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Övcrffirmyndarnämnden beslutar

att lägga informationen till handhngama.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 11

Personal och kanslichefen informerar

Personal- och kanslichefen ger aktuell kommunövergripande information vid sammanträdet med
överförmyndarnämnden.

Personal- och kanslichefen har inget alt informera om på sammanträdet.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
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§ 12 KS2020-781-l0I

Riktlinje för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och
förmyndare

Enligt bestämmelser 112 kap 16-17 § § f&äldrabalken har gode män, rön’ahare och rörordnade
förmyndare rätt till en skäligt arvode för uppdraget och ersättning rör de utgifter som har varit
skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Förvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinje för
arvoden och ersättningar till gode män. förvaltare och rörmyndare som ska antas av
överförmyndarnämnden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprätlad.

Överförmyndarhandläggaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L). Barbara Laaksonen (S) och Lill Karisen (OR).

Ordföranden ställer frågan om överförmyndarnämnden är redo att gå till beslut och finner
frågan mcd ja besvarad.

överrörmyndarnämnden beslutar

411 anta riktlinje för arvoden och ersättningar till gode män, förvaltare och förmyndare.

rJlsterandes Utdragsbestyrkande
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§ 13 KS2020-742-l01

Revidering av dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden

En dokumenthanleringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. Den är
myndighetens redskap för att skapa enhetliga rutiner. Förvaltningen har upprättat ett förslag till
revidering av dokumenthanteringsplan för överrörmyndarnämndens verksamhetsområde som ska
antas av överf?irmyndarnämnden. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Överrörmyndarhandläggaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L). Marianne Thungren (S). Barbara Laaksonen (5) och Lill
Karlsen (03).

Ordröranden ställer frågan om överrörmyndarnämnden är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

överrårmyndarnämnden beslutar

anta reviderad dokumenthanteringsplan för överftirmyndarnämnden.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.2
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§ 14 KS 2020-404-002

Delegationsbeslut

Delegationsbesiut som är tagna inom nämndens verksamhet presenteras på sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L) och Liii Karisen (OB).

Ordföranden ställer frågan om överrörmyndarnämnden är redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

överrörmyndarnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesiut.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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§ 15

Delgivningar

Till dagens sammanträde föreligger inga delgivningar.

Justerandes Utdragsbestyrkande
signp ,z2-p
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§ 16

Övriga rapporter

Htir himnas rapporter som inte hänförs till ärenden på dagens föredragningslista.

Vid dagens sammanträde lämnas inga rapporter.

Sammanträdet ajoumeras rör paus.

Sammanträdet återupptas.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign._ 2
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§ 17 KS2020-809-191

Information om överförmyndarnämndens beslut enligt delegation

Förvaltningen har sammanställt information kring vilka beslut som tas enligt delegation under
processen utredning fram till anordnande eller avskrivning. Denna information kommer att delges
nämnden genom en muntlig presentation under mötet 2020-10-06.

Överrörmvndarhandläggaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L). Harbara Laaksonen (S) och LIII Karlsen (OB).

Ordföranden ställer frågan om överförmyndarnämnden ur redo att gå till beslut och finner
frågan med ja besvarad.

Överfdrmyndarniimnden beslutar

att liigga informationen till handlingarna.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sgn /j
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§ 18

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde stäIs inga övriga frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sigw ,j)
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