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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2023-04-20 
Tid: 09:30–12:30  
Plats: Storgatan 43, markplan 
 

Gruppmöten:   
Majoriteten kallar till gruppmöte torsdagen den 20 april 
kl. 08.30-09.30 i sammanträdeslokalen. 

Oppositionen: Kontakta gruppledare för information.  

Ledamöter  
Ulf Södersten (M), ordförande  
Tina Fingal Swens (C), 1:e vice ordförande  
David Larsson (SD), 2:e vice ordförande  
Britten Uhlin (S) 
Allan Armaghan (S)  
Marianne Thor (S) 
Blenda Wallman (L) 

Ersättare  
Håkan Schultz (S) 
Eghbal Kamran (M) 
Jonas Levin (KD)   
 
Övriga kallade  
Magnus Warnicke, Verksamhetschef 
Maria Fhager, nämndsekreterare 
Therese Östling, planerare 
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1 Justering av protokoll 
Handläggare: Ulf Södersten 

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

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- Blenda Wallman (L) med David Larsson (SD) som ersättare föreslås att 
justera dagens protokoll. 

- Protokollet justeras digitalt efter sammanträdet. 

- Sekretessprotokoll justeras direkt 2023-04-20. 
 

2 Godkännande av dagordning 
Handläggare: Ulf Södersten 

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

Förslag till beslut 
Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Föreliggande dagordning godkänns. 
 

3 Godkännande av närvaro 
Handläggare: Ulf Södersten 

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

4 Anmälan av jäv 
Handläggare: Ulf Södersten 

Ärendebeskrivning 
Ordförande ber de samlade ledamöterna att föranmäla eventuella 
jävssituationer i samband med behandlingen av dagens ärenden. 
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5 Presentation av kansliet och nämnden 
Handläggare: Magnus Warnicke m.fl. kl. 09.35-09.50 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarkansliets personal och Överförmyndarnämndens ledamöter 
presenterar sig för varandra.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

Förslag till beslut 
Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  

 

Fikapaus kl. 09.50-10.10 
 

6 Behovsanalys av nämndens lokaler - Beredning 
Ärendenummer: Ön 92/2023 
Handläggare: Therese Östling kl. 10.10-10.25 

Ärendebeskrivning 
Örebro kommuns lokalförsörjningsplan sträcker sig 10 år och upprättas och 
beslutas om årligen i Kommunstyrelsen. Lokalförsörjningsplanen är 
kommunövergripande och utgör ett underlag inför investeringsprocessen och 
kommunens budget. 

Varje nämnd ansvarar för lokalförsörjningsplanering inom sitt 
verksamhetsområde och rapporterar behov till Kommunstyrelsen. Inför 
framtagande av lokalförsörjningsplanen ska varje nämnd anta en behovsanalys 
som vidare utgör underlaget för en kommunövergripande 
lokalförsörjningsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-04-04 
Behovsanalys Överförmyndarnämnden 2025-2035, daterad 2023-04-13 

Förslag till beslut 
Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Ärendet anses berett.  
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7 Kommunstyrelsens uppsiktsdialog - Information 
Ärendenummer: Ön 100/2023 
Handläggare: Therese Östling kl. 10.25-10.40 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1§ kommunallagen (2017:725), leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över 
övriga nämnder och gemensamma nämnders verksamhet. 

Kommunstyrelsen fastställde 2023-01-17 Riktlinjer för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt där det förtydligas hur uppsiktsplikten hanteras i Örebro kommun. 

För att stärka uppsiktsplikten bjuder Kommunstyrelsen in nämndernas 
presidier till dialog kring verksamheten. Utgångspunkten i dialogen är att följa 
upp hur uppdraget enligt reglementet verkställs. 

Inför dialogmötet ska nämnden skicka in skriftlig dokumentation i enlighet 
med vad som anges i Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2023-03-31 
Dokumentation inför dialogmöte mellan Överförmyndarnämndens presidium 
och Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
 

8 Sekretessärenden  
Handläggare: Magnus Warnicke kl. 10.40-11.10 

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden finns i separat sekretesskallelse.  
 

9 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ön 19/2023 
Handläggare: Magnus Warnicke kl. 11.10-11.15 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har enligt Kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller anställd i 
uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, det vill säga att delegera 
beslutanderätten i vissa ärenden. Överförmyndarnämnden beslutade den 19 
januari 2023, § 6, att anta en delegationsordning. I delegationsordningen 
framgår vilka beslut som ska anmälas till nämnden. Inga sådana beslut har 
fattats sedan föregående sammanträde.  
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Förslag till beslut 
Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

10 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 7/2023 
Handläggare: Magnus Warnicke kl. 11.10-11.15 

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

Inga relevanta handlingar har inkommit sedan föregående sammanträde.  

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 
 

11 Ordförandes information 
Ärendenummer: Ön 17/2023 
Handläggare: Ulf Södersten kl. 11.15-11.25 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ulf Södersten (M) ger aktuell information till 
Överförmyndarnämnden. 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- Informationen tas till protokollet.  
 

12 Verksamhetschefens information 
Ärendenummer: Ön 18/2023 
Handläggare: Magnus Warnicke kl. 11.25-11.45 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Magnus Warnicke informerar kring aktuella frågor, händelser 
och nyheter som berör Överförmyndarnämndens verksamheter. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 
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13 Utbildning - Ställföreträdares ekonomiska redovisning 
Ärendenummer: Ön 20/2023 
Handläggare: Magnus Warnicke kl. 11.45-12.30 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden får utbildning om ställföreträdares ekonomiska 
redovisning.  

Förslag till beslut 
Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet.  
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