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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2021-08-17 
Tid: 09:00–12:00 
Plats: Storgatan 43, markplan 
 
Närvarande ledamöter 
Elvy Wennerström (S) 
Björn Sundström (KD) 
Yvonne Käll (M) 
Gunnel Körner (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Eghbal Kamran (M) 
 
Närvarande ersättare 
Lasse S Lorentzon (V) 
 
Övriga 
Frans Flodin Nämndsekreterare 
Susanne Bergström Verksamhetschef 
Ingrid Rislund Enhetschef 
Jonas Mattsson Tolk 
Malin Larsson Tolk 
Marie Larsson Överförmyndarhandläggare 
Patrik Häggberg Ekonom 
 
Paragraf 100–115 
 
 
Frans Flodin, sekreterare 
 
Digitalt justerat 
 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 
 
Yvonne Käll (M), justerare 
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§ 100 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. 

 

§ 101 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. 

 

§ 102 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 17 augusti 2021. 
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§ 103 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 2021-08-17 

 

§ 104 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- anmälan av jäv tas till protokollet. 

 

§ 105 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 

 

§ 106 Presentation av förvaltarenheten 
Handläggare: Ingrid Rislund 

Ärendebeskrivning 
I september 2020 tog KS beslut om att inrätta en kommunal förvaltarenhet 
med placering inom Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet för 
förebyggande och stödjande arbete. 

Enhetens bemanning är förvaltningschef Mats Brantsberg, enhetschef Ingrid 
Rislund och två medarbetare, en kvinna och en man, med tjänstetitel 
ställföreträdare. Enheten startar upp 2021-08-16. 
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Medarbetarna kommer vid uppstarten genomgå utbildning som krävs för 
uppdrag som ställföreträdare. Efter genomgången utbildning sker 
överlämnande av ärenden från Överförmyndaren. En regelbunden samverkan 
mellan Förvaltarenheten och Överförmyndaren kommer därefter att ske. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 107 Stickprovsärende 
Handläggare: Marie Larsson 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Marie Larsson föredrar stickprovsärende aktnr: 
2017279. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 108 Månadsrapport 
Ärendenummer: Ön 98/2021 
Handläggare: Markus Duberg, Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av månadsrapport juli månad 2021. 

Beslutsunderlag 
- rapport 
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Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Månadsrapport ekonomi juni och juli månad 2021 överlämnas till 
Programnämnd social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 109 Beslut från programnämnd om tilläggsanslag och 
ombudgetering 
Ärendenummer: Ön 200/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Information om programnämnd Social välfärds beslut om tilläggsanslag och 
ombudgetering. 

Beslutsunderlag 
- tjänsteskrivelse, 2021-05-14 
- Programnämnd socialvälfärd 3 juni 2021 beslut (2021-06-03 § 95) 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 110 Information om Remiss - konstpolicy för Örebro 
kommun 
Ärendenummer: Ön 217/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Målet med konstpolicyn är att formulera kommunens gemensamma mål, vilja, 
inriktning och arbetssätt för den offentliga konsten.   
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Med konstpolicyn stärks 1%-regelns ställning och utökas till att även säkerställa 
att konst kan placeras strategiskt över hela kommunen, samt på allmän 
platsmark, vilket i tidigare beslut inte omfattats. 

Remissperioden är den 17 juni 2021 till och med den 30 september 2021 

Beslutsunderlag 
- Remissmissiv 
- Konstpolicy för Örebro kommun 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 111 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ön 68/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut som fattas av tjänstemän ska anmälas till 
Överförmyndarnämnden. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 112 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. 
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Genom stickprov på sammanträdet utses aktnr 2002293 att redovisas på 
sammanträdet 2021-09-21. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 113 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 224/2021 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

Inga handlingar anmäldes till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 114 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Elvy Wennerström (S) ger aktuell information till 
Överförmyndarnämnden: 
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- Information om fysisk närvaro på sammanträden. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

informationen läggs till handlingarna. 

 

§ 115 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Susanne Bergström 

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

- Kansliet kommer börja använda verksamhetssystemet Artwise som ersätter 
telefontiderna. 

- Information om arbetssituationen på kansliet. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag.
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