Överförmyndarnämnden
Datum:
Tid:
Plats:

2021-02-09
09:00–12:00
Storgatan 43, markplan samt digitalt via Teamslänk

Endast Överförmyndarnämndens presidium deltar på plats i sammanträdeslokalen!
Gruppmöten:

kallar till gruppmöte tisdagen den 9 februari
kl. 08:00 – 09:00 digitalt via Teams

Majoriteten

kallar till gruppmöte måndagen den 8 februari
kl. 10:00 – 12:00 digitalt via Teams

Oppositionen
Ledamöter

Elvy Wennerström (S) ordförande
Björn Sundström (KD) 1:e vice ordförande
Yvonne Käll (M) 2:e vice ordförande
Annbrith Wiman (C)
Gunnel Körner (L)
Ersättare

Sheneh Armaghan (S)
Lasse S Lorentzon (V)
Eghbal Kamran (M)
Övriga kallade

Susanne Bergström, kanslichef
Frans Flodin, nämndsekreterare
Therese Östling, planerare
Marcus Duberg, ekonom
Malin Larsson, tolk
Jonas Mattsson, tolk

ÖREBRO

Ärendelista

1 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.

2 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

3 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.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar:
- godkänner att tolkarna Malin Larsson och Jonas Mattsson närvarar på
sammanträdet den 9 februari 2021.

4 Justering av protokoll
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Dagens protokoll ska justeras av ordförande samt av en utsedd justerare.
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Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar:
- Yvonne Käll (M) föreslås att justera dagens protokoll
- Protokollet justeras digitalt efter sammanträdet
- Sekretessprotokoll justeras direkt 2021-02-09

5 Anmälan av jäv
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

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

Överförmyndarnämnden beslutar:
- anmälan av jäv tas till protokollet

6 Stickprovsärende
Handläggare: Ninnie Phrim
Ärendebeskrivning

Överförmyndarhandläggare Ninnie Prihm föredrar stickprovsärende, 2016267.

7 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 januarinämnden)
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- informationen läggs till handlingarna.
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8 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ön 67/2021
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

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

- tjänsteskrivelse, 2021-02-05
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.

9 Ordförandes information
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

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

Överförmyndarnämnden beslutar:
- informationen läggs till handlingarna

10 Verksamhetschefens information
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef Susanne Bergström informerar kring aktuella frågor,
händelser och nyheter som berör Överförmyndarnämndens verksamheter:
- De ställföreträdare som var inbjudna till det inställda dialogmötet med
presidiet den 16 november 2020 kommer att bli tillfrågade om det kan kolla på
den nya hemsidan och återkoppla med feedback.
- Artikel från Nerikes Allehanda om vaccinationsplan för kommunanställda.

4 (8)

ÖREBRO

Ärendelista

Förslag till beslut

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.

11 Verksamhetsplan med budget 2021
Ärendenummer: Ön 236/2020
Handläggare: Therese Östling, Markus Duberg
Ärendebeskrivning

Verksamhetsplan med budget 2021 är Överförmyndarnämndens främsta
styrmedel för sin verksamhet. I verksamhetsplanen redovisar nämnden vad
som ska göras för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling
inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.
Verksamhetsplanen utgår från de mål och inriktningar som finns i
Övergripande strategier och budget för Örebro kommun. Nämnderna ska
under varje mål som satts upp av Kommunfullmäktige redogöra på vilket sätt
de ska hantera målet. Målen faller inom någon av följande varianter:
•
•
•

Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats
(utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda
till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt
arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för
nämnden.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med budget 2021.
Förslag till beslut

Kansliets förslag till överförmyndarnämnden:
1. Verksamhetsplan med budget 2021 för Överförmyndarnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2021 överlämnas till programnämnd Social
välfärd för kännedom.
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12 Årsberättelse 2020
Ärendenummer: Ön 53/2021
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämndens huvuduppdrag är att utreda behovet av
ställföreträdarskap, utföra myndighetsutövning genom att rekrytera och utöva
tillsyn över ställföreträdare samt att ge stöd till ställföreträdare.
En god man eller förvaltare kan hjälpa till inom ett, två eller tre olika områden.
Dessa områden kallas:
Förvalta egendom (t ex betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till
huvudmannen)
Bevaka rätt (t ex söka bidrag, skriva avtal, sälja hus, företräda huvudmannen
vid arvskifte)
Sörja för person (t ex se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att
boendet är bra, se till att beviljad hjälp från samhället fungerar)
Överförmyndarnämnden bidrar till utveckling inom Örebro kommuns
verksamhetsmål men begränsas i och med sin ”litenhet” när det gäller att
genomföra uppdrag och aktiviteter inom målen.
Sedan mars månad har verksamheten liksom Örebro kommun och världen i
övrigt påverkats av Corona-pandemin som tagit stor plats i det dagliga arbetet,
både vad gäller myndighetsutövning och medarbetarnas arbetsmiljö.
Beslutsunderlag

- Årsberättelse 2020
Förslag till beslut

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
1. Överförmyndarnämnden fastställer Årsberättelse 2020.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare
hantering.

13 Revidering av nulägesöversikt
Ärendenummer: Ön 201/2020
Handläggare: Therese Östling
Ärendebeskrivning

Kansliet har tagit fram en uppdaterad version av den nulägesöversikt som
Överförmyndarnämnden fastställde i november 2020. Det som är ändrat är
nyckeltalen (övrig text är den samma som tidigare) och anledningen är att det
har upptäckts att värdena har tagits fram på ett sätt som inte var korrekt. De nu

6 (8)

ÖREBRO

Ärendelista

redovisade nyckeltalen är kvalitetssäkrade och ingår i underlag för analyser,
bedömningar och prognoser.
Beslutsunderlag

- Nulägesöversikt
Förslag till beslut

Kansliets förslag till överförmyndarnämnden:
- anta revideringen av nulägesöversikten som sin egen
- nulägesöversikten överlämnas till programnämnd Social Välfärd.

14 Granskning 2021
Ärendenummer: Ön 66/2021
Handläggare: Susanne Bergström
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden ska varje år fastställa ett fördjupat
granskningsområde. Fördjupad granskning 2021 föreslås inkludera
vitesförelagda ställföreträdare, avseende förteckning, årsräkning, sluträkning
och skifteshinder.
Beslutsunderlag

- tjänsteskrivelse, 2021-02-03
Förslag till beslut

Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Överförmyndarnämnden fastställer att fördjupat granskningsområde under
2021 är vitesförelagda ställföreträdare avseende förteckning, årsräkning,
sluträkning och skifteshinder.

15 Medlemskap 2021 Föreningen Sveriges
överförmyndare
Handläggare: Elvy Wennerström
Ärendebeskrivning

Ordförande Elvy Wennerström informerar nämnden om medlemskap i
föreningen Sveriges överförmyndare år 2021.
År 2021 betalas medlemskapet åt överförmyndarnämndens presidium.
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Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar:
- 2021 får överförmyndarnämndens presidium medlemskap i Föreningen
Sveriges överförmyndare.

16 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 XXXX att redovisas på
sammanträdet 2021-03-16.
Beslutsunderlag

Sammanställning av beslut.
Förslag till beslut

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen.
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