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Robert Lindby, sekreterare
Justerat den 28 januari 2015

Elvy Wennerström, ordförande

Per-Anders Lundin, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2015.
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§ 1 Protokollsjusterare
Per-Anders Lundin (M), med Bengt Ersmark (FP) som ersättare utses att
justera dagens protokoll den 28 januari 2015.

§ 2 Övriga frågor
Ordföranden Elvy Wennerström (S) anmäler två övriga frågor:
– dels att Överförmyndarkansliet lämnas medgivande att öppna och
registrera personadresserad post som är ställd till Överförmyndarnämndens
ledamöter och ersättare
– dels att Överförmyndarnämndens sammanträden inte är offentliga.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
1. Kanslichef Ann-Catrin Svantes Ohlson återkommer med en fullmakt för
central postöppning vid Överförmyndarkansliet.
2. Nämndens sammanträden är inte offentliga.

§ 3 Godkännande av dagordning
Den reviderade dagordningen godkänns.

§ 4 Anmälan av jäv
Ingen anmälan av jäv.

§ 5 Stickprovsärende, information
Handläggare: Maria Vindahl
Ärendebeskrivning
Överförmyndarhandläggare Maria Vindahl redogör för ett stickprovsärende,
aktnr 2013-103.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.

2

§ 6 Införande av kvalitetsledningssystem, information
Ärendenummer: Ön 285/2014
Handläggare: Eva Carlbrink Källman
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare fattat beslut om införande av systemstöd för
systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9).
För att det ska vara möjligt att uppfylla kraven för ledning och styrning,
kvalitetssäkring och systematiskt förbättringsarbete, upphandlas nu ett ITsystemstöd för kvalitetsledningssystem gemensamt för förvaltningarna inom
programområde Social välfärd (Vård- och omsorgsförvaltningen,
Förvaltningen för funktionshindrade, Socialförvaltningen och
Överförmyndarkansliet).
Projektkostnader för upphandling av IT-systemstödet (FAS 1),
anskaffnings- och driftskostnader för IT-systemstödet för 2015 kommer att
finansieras av Vård och omsorgs statliga stimulansmedel om dessa tilldelas
från Programnämnd social välfärd.
Förvaltningarna behöver därefter budgetera för drifts- och
systemförvaltningskostnader från och med 2016. Under 2015 kommer
kostnader för systemstödet att presenteras.
Beslutsunderlag
Ppt-presentation
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.

§ 7 Årsbokslut 2014, information
Ärendenummer: Ön 249/2013
Handläggare: Kerstin Svensson
Ärendebeskrivning
Ekonom Kerstin Svensson informerar om siffrorna i årsbokslutet.
Överförmyndarnämnden visar för 2014 ett resultat på 10 216 tkr (tusen
kronor). Verksamhetens ramavvikelse visar - 777 tkr.
Analys av utfallet presenteras i den fullständiga årsberättelsen vid
nämndsammanträdet den 11 februari 2015.

3

Beslutsunderlag
Årsbokslut 2014
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.

§ 8 Månadsstatistik december 2014, information
Ärendenummer: Ön 4/2014
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning
Antalet godmanskap har minskat från 947 ärenden till 946 ärenden i
förhållande till november 2014.
Antalet förvaltarskap har inte förändrats i förhållande till november 2014,
utan är 132 ärenden.
Antalet godmanskap för ensamkommande barn har ökat från 63 ärenden till
67 ärenden i förhållande till november 2014.
Beslutsunderlag
Månadsstatistik 2014, rev. 2015-01-14
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.

§ 9 Deltagande i Föreningen Sveriges Överförmyndares
studiedagar och medlemskap 2015, beslut
Ärendenummer: Ön 3/2015
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har under förra mandatperioden betalat
medlemsavgiften till Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) för de av

4

nämndens ledamöter och ersättare som deltagit i föreningens årliga
studiedagar.
Det är nu aktuellt att fatta beslut om deltagande i FSÖ:s studiedagar 2015
och medlemskap för deltagande ledamöter och ersättare. Medlemsavgiften
för 2015 är 500 kronor.
FSÖ inbjuder årligen till studiedagar, i samband med årsmöte. Årets
studiedagar genomförs i Uppsala den 26–28 augusti. Genom medlemskapet
får man tillgång till föreningens intranät med information i
överförmyndarfrågor riktade till medlemmarna.
Som ett led i planerad vidareutveckling av nämnden är deltagande i
studiedagarna värdefulla ur såväl ett kompetenshöjande syfte som för
omvärldsbevakning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-02
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
1. Överförmyndarnämnden erbjuder samtliga nämndens ledamöter och
ersättare att delta i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar 2015.
2. Överförmyndarnämnden står för medlemskap i Föreningen Sveriges
Överförmyndare 2015 för de av nämndens ledamöter och ersättare som
deltar i Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.

§ 10 Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar till
förordnade förmyndare, förvaltare och gode män
Ärendenummer: Ön 26/2015
Handläggare: Ann-Catrin Svantes Ohlson
Ärendebeskrivning
Överförmyndarkansliet anmäler arvoden och omkostnadsersättningar som
betalats ut till ställföreträdare. Nämndens presidium kommer i fortsättningen
att få ta del av sammanställningen innan nämndsammanträdet.
Beslutsunderlag
Sammanställning av beslut
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
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Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.

§ 11 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Ön 322/2014
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler kansliet handlingar som inkommit och som bedöms
relevanta för Överförmyndarnämnden att få kännedom om.
Vid dagens sammanträde anmäls:
– Beslut från Länsstyrelsen Dalarnas län (dnr 203-12220-2014) om
avskrivet ärende gällande anmälan mot Överförmyndarnämnden
– Riksdagens ombudsmän (JO) ser ingen anledning till vidare åtgärd vad
gäller anmälan (dnr 6533-2014)
– Göta hovrätt meddelar i ärende ÖÄ 3016-14 inte prövningstillstånd på
överklagat avgörande i ärende Ä 3183-13 om förvaltarskap
– Göta hovrätt meddelar i ärende ÖÄ 3411-14 inte prövningstillstånd på
överklagat ärende Ä 2803-14 om upphörande av förvaltarskap
– Göta hovrätt upphäver i ärende ÖÄ 2563-14 Överförmyndarnämndens och
tingsrättens beslut om betalningsansvar för kostnader för god man enligt
föräldrabalken
– Anmälan av kanslichefens vidaredelegation till Ann Guldbrand och
Helena Jansson 16–23/12 2014
– För kommunjurist Per Undén att i tingsrätten i mål Ä 3155-14 företräda
Överförmyndarkansliet i Örebro kommun
– Nya öppna jämförelser av folkhälsa och jämlik vård
– Nämndreglementen för Örebro kommun
– Anmälan om förändring i attesträtten. Ny ekonom: Kerstin Svensson
– Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2015-01-16
Förslag till beslut
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Enligt kansliets förslag.
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§ 12 Ordförandens information
– Ordföranden Elvy Wennerström (S) påminner nämndens ledamöter och
ersättare om vikten av att vara noggrann med redovisningar så att rätt
arvoden betalas ut samt att lämna korrekta intyg om förlorad arbetsinkomst.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 13 Kanslichefens information
– Kanslichef Ann-Catrin Svantes Ohlson informerar om
Överförmyndarkansliet, som bl.a. har till uppgift att utöva tillsyn över
ställföreträdare (förmyndare, förvaltare och gode män). Länsstyrelsen
Dalarnas län har i sin tur tillsyn över kansliets verksamhet
– Fr.o.m. 1 januari 2015 har Överförmyndarkansliet ett utökat
utredningsansvar vid anordnande av ställföreträdarskap. Kansliet har fått
möjlighet att inhämta yttranden, inkl. läkarintyg, och utdrag ur polisregistret
– Överförmyndarkansliet ansvarar för att ställföreträdare erbjuds den
utbildning som krävs för uppdraget
– Antalet ensamkommande barn fortsätter att öka
– Arbetet med att förenkla, förnya och förbättra fortsätter med satsningen på
e-Wärna, ett elektroniskt redovisningssystem.
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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