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§ 106 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. 

 

§ 107 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 

 

§ 108 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 20 september 2022. 

 

§ 109 Justering av protokoll 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Dagens protokoll ska justeras av ordförande samt av en utsedd justerare. 
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Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- Gunnel Körner (L) föreslås att justera dagens protokoll 

- Protokollet justeras digitalt efter sammanträdet 

- Sekretessprotokoll justeras direkt 2022-09-20. 

 

§ 110 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

Ingen anmäler jäv på dagens sammanträdde.  

  

§ 111 Stickprovsärende  
Handläggare: Anna-Karin Skånberg 

Ärendebeskrivning 
Föredragning av stickprovsärende Aktnr: 2018493 och 2022224 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar:  

- Enligt kansliets förslag. 

 

§ 112 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 
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§ 113 Delårsrapport med prognos 2 2022 
Ärendenummer: Ön 221/2022 
Handläggare: Therese Östling, Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Delårsrapport med prognos 2 syftar till att redovisa det ekonomiska resultatet 
efter årets 8 första månader samt en andra prognos för helåret. Den andra 
ekonomiska helårsprognosen för 2022 visar på ett underskott mot budget på 
0,4 mkr. 

Nämndens 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) 

Skillnaden mellan god man och förvaltare är att en förvaltare kan ta beslut utan 
huvudmannens godkännande. Att ha en god man är som huvudregel en frivillig 
åtgärd som kräver att personen själv godkänner det. Om personen inte förstår 
vad det innebär att ha god man, till exempel på grund av demens eller annan 
sjukdom, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten 
ska fatta beslut. 

Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets 
vårdnadshavare och är i regel också barnets förmyndare. När så behövs ska 
tingsrätten förordna förmyndare för barnet. I rollen som förordnad 
förmyndare övertar man förälderns roll att förvalta barnets tillgångar och 
företräda barnet i angelägenheter som rör dessa tillgångar. 

Överförmyndarnämnden fullgör, dels överförmyndarens uppgifter enligt 
Föräldrabalken, dels de uppgifter som enligt författning sköts av 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Detta regleras i den 
delegationsordning som är beslutad för överförmyndarnämnden och som 
beskrivs i Kommunallagen.  

Beslutsunderlag 
Delårsrapport med prognos 2 2022. 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

1. Överförmyndarnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022. 

2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Social välfärd för vidare 
hantering. 

3. Överförmyndarnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen och 
programnämnd Social välfärd om att diskussion och arbete inleds med att 
revidera avtal om nämndens ansvar att täcka Förvaltarenhetens underskott. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 

 

§ 114 Information om riskanalysen inför tillsynsplan 2023 
Ärendenummer: Ön 146/2022 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Information om riskanalys inför tillsynsplan 2023 

Beslutsunderlag 
- Riskanalysrapport 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 

 

§ 115 Information om uppföljning av åtgärder 2021 
Ärendenummer: Ön 128/2021 
Handläggare: Therse Östling 

Ärendebeskrivning 
Information om uppföljningen av beslutade åtgärder utifrån tillsynsrapport 
2021 och riskanalys 2021. 
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Beslutsunderlag 
- Uppföljning av åtgärder 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 

 

§ 116 Behov hos förvaltarenheten 
Ärendenummer: Ön 236/2022 
Handläggare: Magnus Warnicke 

Ärendebeskrivning 
Förvaltarenheten kan inte tillgodose det behov som har uppkommit hos 
överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Ärendet översänds till Programnämnd social välfärd samt kommunstyrelsen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag.  

 

§ 117 Brister i Överförmyndarkansliets lokaler 
Ärendenummer: Ön 238/2022 
Handläggare: Magnus Warnicke 

Ärendebeskrivning 
Den 2 september 2022 verkställdes en inledande brandsyn på 
överförmyndarnämndskansliets lokaler. Därvid konstaterades brister avseende 
brandskyddet, för arkiverade handlingar. 
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Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

1. Informationen läggs till handlingarna. 

2. Informationen överlämnas till lokalförsörjningsenheten. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 

 

§ 118 Anmälan av delegationsbeslut 
Handläggare: Magnus Warnicke 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut som fattas av tjänstemän ska anmälas till 
Överförmyndarnämnden. 

- inga ärenden har registrerats sedan föregående nämndsammanträde. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 
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§ 119 Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar 
till förordnade förmyndare, förvaltare och gode män 
Ärendenummer: Ön 65/2022 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

Genom stickprov på sammanträdet utses aktnr 2018346 & 2016483 att 
redovisas på sammanträdet 2022-10-18. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 

 

§ 120 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 245/2022 
Handläggare: Magnus Warnicke 

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

- Inga handlingar har inkommit. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 
- Enligt kansliets förslag. 
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§ 121 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- träff med revisionen. 

- Presidiet har blivit kallade till en tackkväll den 24 oktober.  

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna. 

 

§ 122 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Magnus Warnicke 

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

- Information om inkommande klagomål (Ön 213/2022 och Ön 231/2022)  

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag.
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