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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2021-06-15 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Storgatan 43, markplan samt digitalt via Teamlänk 
 
Närvarande ledamöter 
Elvy Wennerström (S) 
Yvonne Käll (M) 
Annbrith Wiman (C) 
Gunnel Körner (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sheneh Armaghan (S) ersätter Björn Sundström (KD) 
 
Närvarande ersättare 
Lasse S Lorentzon (V) 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Therese Östling Planerare § 92 
Susanne Bergström Verksamhetschef 
Markus Duberg Ekonom § 93 
Marie Larsson Överförmyndarhandläggare § 91 
Patrik Häggberg Ekonom § 93 
 
Paragraf 85–99 
 
 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat 
 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 
 
Yvonne Käll (M), justerare 
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§ 85 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. 

 

§ 86 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. 

 

§ 87 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 Johanna Tucinska närvarar på 
sammanträdet den 15 juni 2021. 
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Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- godkänner att tolkarna Malin Larsson och Johanna Tucinska närvarar på 
sammanträdet den 15 juni 2021. 

 

§ 88 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 2021-06-15. 

 

§ 89 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. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- anmälan av jäv tas till protokollet. 

 

§ 90 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 
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§ 91 Stickprovsärende 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Marie Larsson föredrar stickprovsärende aktnr: 
2014151. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 92 Tillsyn av internkontroll 2021 
Ärendenummer: Ön 96/2020 
Handläggare: Therese Östling 

Ärendebeskrivning 
Vid hanteringen av tillsynsrapport 2020 gav Överförmyndarnämnden 
verksamhetschefen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder utifrån de 
brister som framkommit under tillsynsarbetet 2020. 

Utifrån den riskanalys som gjordes under 2020 beslutades om ett antal åtgärder 
för att minimera eller i bästa fall eliminera riskerna. Åtgärder med anledning av 
tillsynsrapport och riskanalys ska följas upp och rapporteras till nämnden en 
gång om året. 

Beslutsunderlag 
- Uppföljning av beslutade åtgärder - Vår 2021 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 93 Månadsrapport 
Ärendenummer: Ön 98/2021 
Handläggare: Markus Duberg, Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av månadsrapport för maj månad 2021. 

Beslutsunderlag 
- rapport 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Månadsrapport ekonomi maj månad 2021 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 94 Delegation av beslutanderätt under verksamhetschef 
semester sommaren 2021 
Ärendenummer: Ön 173/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Delegation av beslutanderätt under verksamhetschef semester sommaren 2021. 

Beslutsunderlag 
- delegation av beslutanderätt, 2021-05-31 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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§ 95 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 majnämnden.) 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 96 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 2017279 att redovisas på 
sammanträdet 2021-08-17. 

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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§ 97 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 188/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-06-08 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 98 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- Till nämnden i augusti kommer Mats Brantsberg och Ingrid Rislund bjudas in 
till för att ge information om den nya förvaltarenheten. 

- Ordförande Elvy Wennerström och 2:e vice ordförande Yvonne Käll deltog 
på den senaste länsträffen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

informationen läggs till handlingarna. 
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§ 99 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

- Verksamhetschef har kommit överens med SVT efter begäran från dom att 
skicka postlista på inkommande och utgående diarieförda handlingar på 
måndagar från och med den 7 juni 2021. 

- Det har inkommit en remiss från Justitiedepartementet som handlar om 
”Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)”. Planerare Liselott 
Bergqvist på kommunstyrelseförvaltningen har utsetts att bereda ärendet och 
önskar nu att få inspel från Överförmyndarkansliet. Verksamhetschef har 
utsett överförmyndarhandläggare Maryam Axelsson som ska ta del av 
remissen och hjälpa till med att inkomma med synpunkter till 
kommunstyrelsen om sådana finns senast den 24 augusti. Sista svarsdag till 
Justitiedepartementet är 8 oktober 2021 därför har kommunen ansökt om 
förlängd svarstid för att kunna bereda och besluta ärendet på KS i oktober. 
Om detta inte beviljas behöver ärendet beredas och beslutas på KS i 
september. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag.
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