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Berndt Dahnsson (KD), vice ordförande 
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Lars-Åke Andersson (M), ledamot 

Per Eckerberg (S), ledamot 
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Övriga deltagare 

tjänstemän 

 

 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef, föredragande 

Leena Spolander, sekreterare 

Utses att justera Daniel Lundström (S) 

Justeringens plats och tid Höglandets överförmyndarverksamhet 2020-05-19, kl. 14.00 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 36-44 

Ordförande 

Leena Spolander 

 

Justerare 

Hugo Cruz (KD) 

 

 Daniel Lundström (S) 
 

Anslag av protokollet 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats. 

Anslaget: 2020-05-20 

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): 2020-06-11 

Förvaringsplats för protokollet: Höglandets överförmyndarverksamhet hos 

nämndsekreterare 
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§ 36  

Ekonomi-uppföljning 

Överförmyndarnämndens beslut  

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning  

Kort ekonomisk rapport och prognos per den 30 april lämnas.  

Föredragande  

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag  

Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 37  

Information – Beviljande av ansvarsfrihet 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Vetlanda kommun har tagit beslut om att Höglandets 

överförmyndarnämnd samt enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. KF 2020-04-22 § 43 

Enligt kommunallagen 5 kap. 1 § är det kommunfullmäktiges uppgift att besluta om 

årsredovisning och ansvarsfrihet. Enligt 5 kap. 24 § ska kommunfullmäktige vid ett 

sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser, besluta om 

ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart 

obehövligt. Om revisorerna enligt kommunallagens 12 kap. 13 § riktat anmärkning mot en 

nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska 

kommunfullmäktige besluta om även kommunfullmäktige ska rikta anmärkningen. 

Kommunfullmäktige får rikta anmärkning även om revisorerna inte gjort det. Beslut om 

anmärkning ska motiveras. Enligt kommunallagen 12 kap. 13 § sista stycket ska 

revisionsberättelsen innehålla ett särskilt uttalande om huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller 

inte. I revisionsberättelse för år 2019 skriver kommunrevisionen att de tillstyrker att 

fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och övriga nämnder (inklusive den gemensamma 

nämnden) samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Föredragande 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Bilaga 1. 

Beslutet skickas till 

Aneby kommun 

Eksjö kommun 

Nässjö kommun 

Sävsjö kommun 

Arkiveras 
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§ 38  

Granskning 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson redogör för granskningssituationen och rapporterar att 
drygt 926 (98,3 %) av 942 årsräkningar och årsredogörelser för 2019 har inkommit i skrivande 
stund. 486 (52 %) har granskats jämfört med 223 (23,7 %) förra året. 

Föredragande 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 39  

Verksamhetsmål - uppföljning 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson redovisar kort om de verksamhetsmål som Höglandets 
överförmyndarverksamhet arbetar med det vill säga: 

 Granskning 

 Plan för rekrytering av ställföreträdare 

Föredragande 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 40  

Nyckeltal 

Överförmyndarnämndens beslut  

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning  

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson redovisar nyckeltal för perioden  
2020-01-01 -- 2020-04-30.  

Föredragande  

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag  

Muntlig information 
 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 41  

Information om aktuella ärenden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Kortfattad information om aktuella ärenden lämnas. 

Föredragande 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 42  

Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson informerar om att kommunstyrelsen i Vetlanda kommun 

tagit beslut i ärenden som innefattar Höglandets överförmyndarnämnd:  

 Redovisning av intern kontroll 2019 för kommunledningsförvaltningen godkänns. KS 

2020-05-06 § 53  

 Plan för intern kontroll 2020 för kommunledningsförvaltningen godkänns. KS 2020-05-

06 § 54 

Föredragande 

Ann-Charlotte Bardh Gunnarsson, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

 

Beslutet skickas till 

Aneby kommun 

Eksjö kommun 

Nässjö kommun 

Sävsjö kommun 

Arkiveras 
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§ 43  

Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Berndt Dahnsson meddelar att han kommer att ha förhinder att närvara vid nästa 
nämndsmöte, den 10 juni, som är förlagd till Aneby kommun. Hugo Cruz ställer frågan till 
samtliga närvarande om mötet kan förläggas i Sävsjö kommun istället då föregående möte 
skulle hållits i Sävsjö men ställdes in. Ingen har någonting att erinra mot förslaget. Hugo Cruz 
föreslår att Leena Spolander undersöker möjligheten att boka lokal i Sävsjö för nästa möte den 
10 juni. Leena Spolander ska meddela svaret snarast till samtliga i nämnden. 

Föredragande 

Berndt Dahnsson (KD) 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 
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§ 44  

Övriga frågor 

Överförmyndarnämndens beslut 

Informationen noteras i protokollet. 

Ärendebeskrivning 

Daniel Lundström ställer frågan om det är möjligt att få nämndsmötena in i var och ens 
kalender. Framöver kommer mötesbokningar skickas till ledamöternas kalendrar genom den 
e-postadress som tilldelats av kommunen. 

Föredragande 

Daniel Lundström (S) 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

 

Beslutet skickas till 

Arkiveras 

 


