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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2021-03-16 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Storgatan 43, markplan samt på distans 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 
Susanne Bergström Verksamhetschef 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Markus Duberg Ekonom § 40 
Marie Larsson Överförmyndarhandläggare § 39 
Malin Larsson Tolk 
Jonas Mattsson Tolk 
 
Paragraf 33–48 
 
 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 
 
Yvonne Käll (M), justerare 
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§ 33 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. 

 

§ 34 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. 

 

§ 35 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 16 mars 2021. 
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§ 36 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 2021-03-16. 

  

§ 37 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- Verksamhetschef Susanne Bergström anmäler jäv i personärende 3-4 (§§ 4-5.) 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- anmälan av jäv tas till protokollet. 

 

§ 38 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 

 

§ 39 Stickprovsärende 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Marie Larsson föredrar stickprovsärende aktnr: 
2018479. 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

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

Ärendebeskrivning 
Redovisning av månadsrapport för februari månad 2021. 

Beslutsunderlag 
- rapport 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- enligt kansliets förslag. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 41 Ställningstagande vaccination kopplat till arbetstid för 
medarbetare i Örebro kommun (Covid-19) 
Ärendenummer: Ön 100/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
I början av 2021 startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige. Örebro 
kommun har redan tagit ställning till vad som gäller för de medarbetare som 
arbetar inom och i anslutning till omsorgsboenden enligt 
Folkhälsomyndighetens nationella plan. 

Nästa steg är att ta ställning till hur Örebro kommun ska agera när den 
allmänna vaccinationen kommer igång och på vilket sätt Örebro kommun 
underlättar för medarbetarna att vaccinera sig. 
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Förslaget innebär att alla medarbetare inom Örebro kommun ska få möjlighet 
att vaccinera sig på arbetstid eller på sin fritid och då kompenseras med tid 
motsvarande en timme. 

Produktionsbortfallet, kostnaden för tiden som inte läggs på att skapa tjänster 
och service till medborgarna, uppskattas att uppgå till 4,4 mnkr.  
Kommunstyrelsen fattade den 9 februari följande beslut och rekommenderar 
nu kommunens nämnder med arbetsgivaransvar att fatta ett likalydande beslut:  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen: 

1. Medarbetarna som har Kommunstyrelsen som arbetsgivarnämnd erbjuds att 
vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt möjligt utan 
störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom att vikarier 
behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med 
tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till 
och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Rekommenderar övriga nämnder i Örebro kommun med arbetsgivaransvar 
att fatta ett likalydande beslut för sina medarbetare. 

4. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse, 2021-03-16 
- Kommundirektörens beslut Vaccination på arbetstid för personal (fas 1 och 
fas 2), Coronaviruset, Covid-19. Ks 52/2021 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

1. Medarbetarna som har överförmyndarnämnden som arbetsgivarnämnd 
erbjuds att vaccinera sig mot Covid-19 på arbetstid där det är praktiskt 
möjligt utan störningar för verksamheten. Störningar kan exemplifieras genom 
att vikarier behöver kallas in. 

2. Om vaccination istället sker på fritiden kompenseras medarbetaren med 
tid mot tid motsvarande en timme per vaccinationstillfälle. Reseersättning till 
och från vaccinationsplatsen utgår ej. 

3. Beslutet gäller fram till och med den 31 december 2021. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 42 Information - omfallsplanering våren 2021 
Ärendenummer: Ön 60/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Information om omfallsplanering våren 2021.  

Beslutsunderlag 
- omfallsplanering 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 43 Information - rutin för hot och våld 2021 
Ärendenummer: Ön 265/2020 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
På alla arbetsplatser där det finns risk för våld och hot ska det finnas rutiner 
för att förebygga och skydda sig mot detta. Ansvarig chef för verksamheten är 
skyldig att utvärdera riskerna i medarbetarnas säkerhet och hälsa samt att vidta 
åtgärder för att förebygga eller begränsa dessa risker. 

Beslutsunderlag 
- rutin för hot och våld 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 44 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 februarinämnden) 

Beslutsunderlag 
- Delegationsbeslut från w3d3 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 45 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 2020034 att redovisas på 
sammanträdet 2021-04-13. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 46 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 99/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-09 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 47 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- Onsdagen den 17 mars 2021 ska ordförande och 1: vice ordförande 
tillsammans med verksamhetschef vara med på en verksamhetsdialog med 
programnämnd Social Välfärds ordförande samt fackliga företrädare. Mötet 
handlar om kansliets arbetsmiljösituation men även konsekvenser för 
medarbetare och ställföreträdare med anledningen av Covid-19. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna 
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§ 48 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

- Stockholms överförmyndarförvaltning har deltagit i ett större 
digitaliseringsprojekt inom Stockholms stad, vars breddinförande nu har 
avbrutits. Den del som rör oss är pausad och det ska nu undersökas om vår del 
kan färdigställas trots att projektet i övrigt utreder ny inriktning. Parallellt så 
undersöker vi vad som hänt på marknaden under tiden som vi ägnat oss åt 
projektet. Vi vill gärna veta vilka system och e-tjänster ni använder och hoppas 
att ni vill svara på en enkät om det. Tjänsteman på överförmyndarkansliet 
kommer att svara på enkäten. 

- Information om arbetsmiljöverkets krav på åtgärder från kansliet. På 
aprilnämnden kommer resultatet av utredningen att redovisas. 

- Information om ställföreträdarna som deltar i referensgruppen som ska ge 
feedback på kansliets nya hemsida för gode män och ställföreträdare. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag.
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