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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2021-10-12 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Storgatan 43, markplan 
 
Närvarande ledamöter 
Elvy Wennerström (S) 
Björn Sundström (KD) §§ 130–134, 135–142 
Yvonne Käll (M) 
Annbrith Wiman (C) 
Gunnel Körner (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Eghbal Kamran (M) ersätter Björn Sundström (KD) § 135 
 
Närvarande ersättare 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Therese Östling Planerare 
Susanne Bergström Verksamhetschef 
Marie Larsson Överförmyndarhandläggare 
Patrik Häggberg 
 
Paragraf 130–142 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 
 
Gunnel Körner (L), justerare  
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§ 130 Upprop 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande förklarar dagens sammanträde med Överförmyndarnämnden 
öppnat. Därefter förrättar nämndsekreteraren upprop för att klargöra vilka 
som tjänstgör under dagens sammanträde. Nämnden förklaras därefter vara 
beslutsför. 

 

§ 131 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ger nämnden möjlighet att anmäla övriga ärenden till 
dagordningen. Sekretessärendena tillkommer. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Föreliggande dagordning godkänns 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 132 Justering av protokoll 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Dagens protokoll ska justeras av ordförande samt av en utsedd justerare. 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- Gunnel Körner (L) föreslås att justera dagens protokoll 

- Protokollet justeras digitalt efter sammanträdet 

- Sekretessprotokoll justeras direkt 2021-10-12 
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§ 133 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella 
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. 

- Ingen jäv anmäldes vid dagens sammanträde. 

 

§ 134 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 

 

§ 135 Stickprovsärende 
Handläggare: Anna Nordgren 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Anna Nordgren föredrar stickprovsärende aktnr: 
2014082. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 136 Månadsrapport 
Ärendenummer: Ön 98/2021 
Handläggare: Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av månadsrapport september månad 2021. 

Beslutsunderlag 
- rapport 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Månadsrapport ekonomi september månad 2021 överlämnas till 
Programnämnd social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 137 Information om riskanalys inför tillsynsplan 2022 
Ärendenummer: Ön 128/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Information om riskanalys inför tillsynsplan 2022. 

Beslutsunderlag 
- Riskanalys rapport för Överförmyndarnämnden 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- Nämnden fastställer riskanalys rapport 2021. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 138 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ön 68/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut som fattas av tjänstemän ska anmälas till 
Överförmyndarnämnden. 

- Inga beslut har registrerats sedan föregående nämndsammanträde. 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 139 Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar 
till förordnade förmyndare, förvaltare och gode män 
Ärendenummer: Ön 58/2021 

Ärendebeskrivning 
Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar till förordnade förmyndare, 
förvaltare och gode män. 

Genom stickprov på sammanträdet utses aktnr 2018050 att redovisas på 
sammanträdet 2021-11-09  

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 140 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 262/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Varje månad anmäler kansliet handlingar som inkommit och som bedöms 
relevanta för Överförmyndarnämnden att få kännedom om. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 141 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Elvy Wennerström (S) ger aktuell information till 
Överförmyndarnämnden: 

- Information om nämndens deltagande på fördjupningsdagen om samverkan 
den 10 november. 

- Information om presidiets träff med revisionen den 3 november. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna. 

 

§ 142 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Susanne Bergström informerar kring aktuella frågor, 
händelser och nyheter som berör Överförmyndarnämndens verksamheter: 

- Information om kansliets succesiv återgång till normalt arbetssätt efter Covid-
19. 

- Verksamhetschefen kommer att gå i pension mars 2022. 

- Information om arbetssituationen på kansliet. 

- Information om nämndens ekonomiska läge. Prognosen visar att nämnden 
inte kommer att nå en budget i balans för 2021 och behöver en utökning av 
budgetramen inför 2022.  
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.
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