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Överförmyndarnämnden 
 
Datum: 2022-04-19 
Tid: 14.00–16.30 
Plats: Storgatan 43, markplan 
 
Närvarande ledamöter 
Elvy Wennerström (S) 
Björn Sundström (KD) §§ 49-54 
Yvonne Käll (M) 
Annbrith Wiman (C) 
Gunnel Körner (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sheneh Armaghan (S) ersätter Björn Sundström (KD) §§ 55–63 
 
Närvarande ersättare 
Eghbal Kamran (M) 
Lasse S Lorentzon (V) 
 
Övriga 
Peter Hansson tillförordnad verksamhetschef 
Frida Adolfsson nämndsekreterare 
Patrik Häggberg ekonom, § 55 
Diana Gheorghe överförmyndarhandläggare, § 57 
Jonas Mattsson tolk 
Malin Larsson tolk 
 
Paragraf 49–63 
 
 
Frida Adolfsson, sekreterare 
 
Digitalt justerat protokoll. 
 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 
Yvonne Käll (M), justerare  
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§ 49 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. 

 

§ 50 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. 

  

§ 51 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 19 april 2022. 
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§ 52 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 2022-04-19. 

 

§ 53 Anmälan av jäv 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- Ingen anmälan av jäv. 

 

§ 54 Möte med revisionen 
Ärendenummer: Ön 294/2021 
Handläggare: Peter Hansson 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden träffar Stadsrevisionen. 

 

§ 55 Ekonomisk rapport för mars 
Ärendenummer: Ön 99/2022 
Handläggare: Patrik Häggberg 

Ärendebeskrivning 
En sammanställning över den ekonomiska utvecklingen för 
Överförmyndarnämnden. Rapporten visar det ekonomiska utfallet fram till och 
med mars månad 2022. 

Kostnaderna för nämnden ligger i stort i nivå med budget. Kansliets kostnader 
är lägre än budgeterade främst avseende personalkostnader. Nettokostnaden 
för ställföreträdare är också lägre än periodiserad budget och detta 
sammantaget leder till en positiv budgetavvikelse med 1 250 tkr. 
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Beslutsunderlag 
- Månadsrapport för februari 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

1. Informationen tas till protokollet 

2. Månadsrapport ekonomi mars månad 2022 överlämnas till Programnämnd 
social välfärd för vidare hantering. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 56 Sekretessärenden  

Ärendebeskrivning 
Sekretessärenden redovisas i särskilt sekretessprotokoll. 

 

§ 57 Stickprovsärende  
Handläggare: Diana Gheorghe 

Ärendebeskrivning 
Föredragning av stickprovsärende Aktnr: 2011204 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 58 Information - Planering för 2022 års riskanalys 
Ärendenummer: Ön 128/2021 
Handläggare: Peter Hansson 

Ärendebeskrivning 
Information om förslag till upplägg för riskanalys, inom tillsynsprocessen 2022. 
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Ordförande Elvy Wennerström (S) föreslår att arbetet ska genomföras vid ett 
förstärkt presidium. Det förstärkta presidiet hålls i samband med ordinarie 
presidieberedning den 7 juni kl. 10.00. Förutom presidiet kallas även Annbrith 
Wiman (C) och Gunnel Körner (L). 

Beslutsunderlag 
- Planering riskanalys 2022 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till överförmyndarnämnden: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

  

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: Ön 112/2022 
Handläggare: Peter Hansson 

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. 

  

§ 60 Anmälan av arvoden och omkostnadsersättningar till 
förordnade förmyndare, förvaltare och gode män 
Ärendenummer: Ön 65/2022 

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

Genom stickprov på sammanträdet utses aktnr 2020253 att redovisas på 
sammanträdet 2022-05-17. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning av beslut. 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Överförmyndarnämnden har tagit del av informationen. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

  

§ 61 Anmälan av handlingar 
Ärendenummer: Ön 122/2022 
Handläggare: Peter Hansson 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Anmälan tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

 

§ 62 Ordförandes information 
Handläggare: Elvy Wennerström 

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

- Den 7 april anordnades Budgetdagen, inför budget 2023. Samtliga 
ordföringar i Örebro kommuns nämnder var kallade. Bland annat informerade 
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kommundirektören om den nya nämnd- och förvaltningsorganisation som 
träder i kraft den 1 januari 2023. 

Förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 

  

§ 63 Verksamhetschefens information 
Handläggare: Peter Hansson 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Peter Hansson informerar kring aktuella frågor, händelser 
och nyheter som berör Överförmyndarnämndens verksamheter: 

- Fortsatt digitaliseringsutveckling på Överförmyndarkansliet 

- Rekrytering av ställföreträdare 

Förslag till beslut 
Kansliets förslag till Överförmyndarnämnden: 

- Informationen tas till protokollet. 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar: 

- enligt kansliets förslag. 
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