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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2021-04-13 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Storgatan 43, markplan samt digitalt via Teams 
 
Närvarande ledamöter 
Elvy Wennerström (S) 
Björn Sundström (KD) 
Yvonne Käll (M) 
Annbrith Wiman (C) 
Gunnel Körner (L) 
 
Närvarande ersättare 
Eghbal Kamran (M) 
Lasse S Lorentzon (V) 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Susanne Bergström Verksamhetschef 
Therese Östling Planerare 
Markus Duberg Ekonom 
 
Paragraf 49–66 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat 
 
 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 
 
 
Yvonne Käll (M), justerare 
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§ 49 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. 

 

§ 50 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. 

 

§ 51 Godkännande av närvaro 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Då Överförmyndarnämndens sammanträden inte är öppna för allmänheten 
krävs nämndens godkännande för att ej föredragande handläggare ska få 
närvara. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- godkänner att tolkarna Malin Larsson och Jonas Mattsson närvarar på 
sammanträdet den 13 april 2021. 
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§ 52 Justering av protokoll 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- Yvonne Käll (M) föreslås att justera dagens protokoll. 

- Protokollet justeras digitalt efter sammanträdet. 

- Sekretessprotokoll justeras direkt 2021-04-13. 

  

§ 53 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- anmälan av jäv tas till protokollet. 

 

§ 54 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 

 

§ 55 Stickprovsärende 
Handläggare: Magdalena Johansson 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Magdalena Johansson föredrar stickprovsärende 
aktnr: 2020034 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna 
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Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 56 Månadsrapport 
Ärendenummer: Ön 98/2021 
Handläggare: Markus Duberg 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av månadsrapport för mars månad 2021. 

Beslutsunderlag 
- rapport 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- enligt kansliets förslag. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 57 Planering för 2021 års riskanalys 
Ärendenummer: Ön 128/2021 
Handläggare: Therse Östling 

Ärendebeskrivning 
Riskanalys ska genomföras och ligga till grund för nämndens tillsynsplan 2022. 
Eftersom tillsynsplanen ska innehålla minst en tillsyn per perspektiven personal, 
verksamhet och ekonomi kommer även riskanalysen att ha fokus på dessa 
perspektiv. Den ena delen i riskanalysen, personalperspektivet, kommer att 
utgöras av en riskinventering gällande hot och våld. Denna kommer att 
genomföras med hela kansliet på arbetsplatsträff i juni. I år avgränsas 
riskanalysens verksamhetsperspektiv till den ena huvudprocessen, Utöva tillsyn 
över ställföreträdare. Denna del kommer att genomföras med representanter från 
Team tillsyn respektive Team ekonomi. Ekonom Markus Duberg, samordnare 
för tillsynsprocessen Therese Östling och verksamhetschef Susanne Bergström 
kommer att genomföra delen som avser ekonomiperspektivet. Nämnden 
kommer att kunna ta del av riskanalysrapporten under hösten 2021. 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 58 Information om brottsförebyggande strategin 
Ärendenummer: Ön 84/2021 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete, KSUS, har givit 
säkerhetschefen i uppdrag att ta fram en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet i Örebro kommun. Mot denna bakgrund har säkerhetsavdelningen i 
Örebro kommun genom ansvarig strategisk brottsförebyggande samordnare 
sammanställt ett förslag till strategi. 

Strategin ämnar påvisa riktning för det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet i kommunen 2021 - 2026. Strategin ämnar inte 
påvisa hur specifika åtgärder eller insatser ska göras, utan fokuserar på riktning 
och samlar mycket av det arbete som redan görs, och påvisar vad som behöver 
kompletteras och utvecklas. 

Beslutsunderlag 
- Remissmissiv 
- tjänsteskrivelse 
- Särskilt yttrande från Moderaterna, 2021-04-13 (Bilaga 1) 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- nämnden tillstyrker den föreslagna strategin. 

Yrkande 
Yvonne Käll (M) lämnar ett skriftligt yrkande (Bilaga 1) att ärendet i första 
hand återremitteras och i andra hand avslås.  

Proposition 
Ordförande Elvy Wennerström (S) finner att det finns två förslag till beslut det 
vill säga kansliets förslag samt Yvonne Källs (M) yrkande om att ärendet i 
första hand återremitteras och i andra hand avslås.   
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Ordförande ställer dessa mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt 
kansliets förslag. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

Reservation 
Yvonne Käll (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

§ 59 Information om uppdragshandling för 
överförmyndarhandläggare 
Ärendenummer: Ön 80/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Uppdragshandlingen har sin utgångspunkt i verksamhetens uppdrag och mål, 
grunduppdraget och medarbetarplattformen. Syftet med uppdragshandlingen 
är att klargöra uppdraget för överförmyndarhandläggarna. 

Avstämning och utvärdering ska ske årligen i enlighet med 
kompetensstyrningsmodellen, vid grupp-/utvecklings-/avstämnings-
/lönesamtal. Medarbetarplattformen syftar till att tydliggöra hur Örebro kommun 
förväntar sig att medarbetaren ska agera i sin yrkesroll.  

Beslutsunderlag 
- uppdragshandling för överförmyndarhandläggare 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 60 Information om arbetsmiljöverkets krav på åtgärder 
Ärendenummer: Ön 182/2019 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Information om arbetsmiljöverkets krav på åtgärder för 
Överförmyndarkansliet. 

Beslutsunderlag 
- Svar till Arbetsmiljöverket angående föreläggande om vite 
- Riskanalys 
- Föreläggande om vite från Arbetsmiljöverket 
- Rutin - bevakning och arbetssätt 
- Statistik räkningar och olika typer av ansökningar 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 61 Revidering av delegationsordningen 
Ärendenummer: Ön 118/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Enligt 19 kap 5 § föräldrabalken ska Kommunfullmäktige utse en 
Överförmyndare eller Överförmyndarnämnd. I Örebro kommun har 
Kommunfullmäktige tillsatt en Överförmyndarnämnd enligt 19 kap § 2 
föräldrabalken. Med stöd av 19 kap. 14 § föräldrabalken och 6 kap. 33 § 
kommunallagen beslutar Överförmyndarnämnden om delegationsordningen. 

På grund av den rådande pandemin har överförmyndarkansliet gjort 
bedömningen att ett tillägg bör göras i delegationsordningen för att säkra upp 
vid verksamhetschefens frånvaro. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse, 2021-04-06 
- Förslag på revidering av delegationsordningen 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Det föreslagna tillägget i delegationsordningen antas. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 62 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 marsnämnden) 

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut från w3d3 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag 

 

§ 63 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 2020011 att redovisas på 
sammanträdet 2021-05-25. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 64 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 127/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-06 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 65 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- Information om dialogträffen med Jan Johansson ordförande för 
programnämnd Social Välfärd och facken gällande arbetsmiljön på 
Överförmyndarkansliet samt hur pandemin har påverkat arbetet för gode män 
och förvaltare. 
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Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna 

 

§ 66 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

- Information om granskningen av årsräkningar. 

-  En anonym enkät har skickats ut till förvaltare och gode män som är med i 
referensgruppen för stöd och information med frågor gällande kansliets nya 
hemsida. Verksamhetschefen bjuder nu in överförmyndarnämndens ledamöter 
att också svara på enkäten. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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