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Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto
Entledigande av god man, jml 11 kap 20 § föräldrabalken
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§ 63
Förändring av föredragningslistan
Överförmyndarnämndens beslut
Dagens föredragningslista godkänns.
Dagens sammanträde
Följande ärenden tillkommer till dagens föredragningslista:
• Entledigande och förordnande av god man, dnr 428
• Entledigande och förordnande av god man, dnr 3529
• Entledigande och förordnande av god man, dnr 3822
• Entledigande och förordnande av god man, dnr 3933
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Dnr 1/2015 § 64

Meddelanden
Överförmyndarnämndens beslut
Informationen antecknas.
Ärendet

1. Aktuellt om ensamkommande barn & ungdomar, Migrationsverket, december 2014
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Dnr 2/2015 § 65

Ekonomirapport och lägesrapport november 2015
Överförmyndarnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendet
Överförmyndarnämnden, verksamhet 0019
Utfallet följer i princip budget.
Överförmyndarverksamheten, verksamhet 0920
Utfallet för verksamheten är lägre än budget till och med oktober månad. Kostnaderna för
helåret beräknas att rymma inom budget.
Arvode & kostnadsersättning till ställföreträdare, verksamhet 0930
Utfallet för överförmyndarverksamheten är negativt med 1 649 tkr per november. Det stora
underskottet beror på att intäkter i form av statsbidrag och ersättningar från Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt från andra kommuner ännu inte har återsökts eller
erhållits. Återsökningarna kommer att ske inom året, vilket innebär att kostnaderna och
intäkterna för arvode och kostnadsersättningar till ställföreträdare kommer att vara i balans
när 2015 är till ända.
Antalet ärenden gällande ensamkommande barn för Mölndals räkning ökat kraftigt. Under
perioden januari till och med oktober 2015 inkom 240 ärenden gällande ensamkommande
barn. Under samma period 2014 var antalet 134. Detta innebär högre kostnader än vad som
antagits i budget.
Totalt räknar överförmyndarnämnden med högre kostnader och högre intäkter än budget.
Till följd av de erhållna intäkterna från Migrationsverket för extra ordinära kostnader
avseende 2014 prognostiseras ett överskott på 550 tkr för 2015.
Ärendets behandling
Ekonomirapport november 2015, den 7 december 2015
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§ 66
Internkontroll november – inköpsbeslut, fakturahantering och
annan ekonomihantering
Överförmyndarnämndens beslut
Redovisningen godkänns.
Ärendet
Enligt nämndens internkontrollplan 2015 ska nämnden göra en stickprovskontroll i
november avseende inköpsbeslut, fakturahantering och annan ekonomihantering.
Stickprovskontrollen genomfördes den 3 december 2015, av Jan Åke Johansson (S) och
Ulla Nilmander Jensen (FP). Enligt Jan-Åke Johanssons och Ulla Nilmander Jensens
kontroll fungerar rutiner kring inköpsbeslut, fakturahantering och annan ekonomihantering
väl.
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Dnr
74/2015

§ 67
Verksamhetsplan 2016 – 2018 för överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens beslut
Verksamhetsplan för år 2016 – 2018 jämte internkontrollplan och riskanalys för 2016 antas.
Reservation
Ulla Nilmander Jensen (L) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Kommunstyrelsen har fattat beslut att nämnderna ska upprätta verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av
överförmyndarenheten med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten.
Överförmyndarenheten har upprättat ett förslag till verksamhetsplan, se Verksamhetsplan
2016 – 2018 för överförmyndarnämnden. Som en bilaga till verksamhetsplanen finns
internkontrollplanen för 2016 och riskanalys.
Ärendets behandling
Verksamhetsplan 2016 – 2018 jämte interkontrollplan och riskanalys för 2016
Förslag till beslut
Ulla Nilmander Jensen (L) föreslår att Liberalernas förslag till verksamhetsplan 2016 - 2018
antas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att överförmyndarenhetens
Verksamhetsplan 2016 – 2018 jämte internkontrollplan 2015 och riskanalys antas.
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§ 68
Deltagande i konferenser/möten/utbildningar
Överförmyndarnämndens beslut
Deltagande i nedanstående seminarium godkänns som förrättning.
Ulla Nilmander Jensen (L) anmäler sig till del två av medborgardialog och återkommer med
förättningsunderlag efter seminariet.
Ärendet
Ulla Nilmander Jensen (L) har deltagit i följande:
19 november 2015, kl. 13 – 16, seminarium, medborgardialog
Ulla Nilmander Jensen (L) meddelar att del två av seminariet äger rum den 28 januari 2016
kl. 13:00 – 16:00 och önskar delta på denna.
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