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 Therese Wengland 
 
Ordförande ........................................................................... 
 Gunilla Ternert 
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Ann-Cathrine Kaup                                                            
 
 

Anslag/Bevis    Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Anslaget sätts upp 2023-03-17 Anslaget tas ner 2023-04-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Nämnd och registratur, Serviceförvaltningen  
   
   
   

 

 
Plats och tid Sal Magistern i Strängnäs kommunhus klockan 13:00-15:10  
 
Ledamöter Gunilla Ternert (M) ordförande, Anja Klason (S) 1:e vice ordförande,  Bengt Karlsson 

(M), Anne-Cathrine Kaup (SD) 
 
Tjänstgörande Barbro Stålberg Noresson (M)  
ersättare 
 
Övriga närvarande Thomas Gustafsson (S), Märit Zettervall Svensson (L), Ulf Norström (V), Christoffer 

Olsson (SD), Hanna Sipovic, Therese Wengland, Ida Hansen § 19, Victor Nodemar § 
19  
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§ 18  
 
Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 
  



 

Överförmyndarnämnden Eskilstuna 
Strängnäs 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum   
2023-03-14 

Sida 
 
4 (10) 

 
 

    
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 19 ÖFNES/2023:19 
 
Sekretessärenden till nämnden i mars 2023 
Sekretessärenden protokollförs i separat B-protokoll. 
 
S1. Entledigande av förvaltare, förordnade av förvaltare, akt 7895 
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§ 20 ÖFNES/2023:13 
 

Entledigande samt val av ersättande 
dataskyddsombud (DSO) för överförmyndarnämnden 
 
Beslut 

1. Stadsjuristerna Birgitta Månsson och Karolina Haeggström entledigas från 
uppgiften som ersättande DSO. 
 

2. Dataskyddssamordnare Robert Marcinkiewicz går in som ersättande DSO vid 
dataskyddsombud Charlotte Nilssons frånvaro från och med 2022-04-01.  

Ärendebeskrivning 
För att säkra stödet vid frågor kring dataskydd vid Charlotte Nilssons frånvaro, så som 
vid semester mm, behöver beslut tas om att dataskyddssamordnare Robert 
Marcinkiewicz går in som ersättande DSO vid dataskyddsombud Charlotte Nilssons 
frånvaro.  

Stadsjuristerna Birgitta Månsson och Karolina Haeggström har sedan tidigare lämnat 
sina befattningar i Eskilstuna kommun och behöver därav entledigas från uppgiften som 
ersättande DSO. 

____ 

 

Beslutet skickas till: 
Charlotte Nilsson 
Robert Marcinkiewicz  
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§ 22 ÖFNES/2023:6 
 
Överförmyndarnämndens verksamhetsuppföljning i 
mars 2023 
 

Avdelningschef Hanna Sipovic redovisar statistik och ekonomi fram till och med 
februari 2023 
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§ 23 ÖFNES/2023:4, ÖFNES/2023:21 
 
Delegationsbeslutsrapporter till 
överförmyndarnämnden i mars 2023 
Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut till överförmyndarnämnden i mars 2023 anmäls och 
läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsordning är juridiskt sätt nämndens 
beslut. Detta innebär att nämnden har ett revisionsansvar. Delegationsbeslut ska därför 
rapporteras till nämnden för kännedom. Det betyder inte att nämnden i efterhand 
godkänner beslutet eller på något sätt fastställer det. Det bekräftar bara att nämndens 
sett besluten. Anmälan görs för att uppfylla flera syften som exempelvis information, 
löpande uppföljning, kontroll och rättssäkerhet. Dessutom börjar överklagandetiden att 
löpa för de delegationsbeslut som anmäls vid sammanträdet som laglighetsprövas, se 
medföljande förteckning  
 
Överförmyndarnämnden har därför gjort en förteckning över anmälda beslut som 
fattats med stöd av nämndens delegationsordning.  
 
Förteckning  
 
 
Punkt 

 
Benämning 

 
Delegat 

 
Diarienummer 

 
Datum 

7.5.1 Avslag på begäran av 
utlämnande av allmän 
handling 

Hanna 
Sipovic c  

ÖFNES/2023:21 2023-02-17 

 
 
Beslutet skickas till: 
--- 
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§ 24 ÖFNES/2023:1, ÖFNES/2022:7, ÖFNES/2022:8, ÖFNES/2023:3, 
ÖFNES/2023:23, ÖFNES/2023:22, ÖFNES/2022:29 

 
Rapporter och meddelande till 
överförmyndarnämnden i mars 2023 
Beslut 

1. Rapporter till nämnden i mars 2023 anmäls och läggs till handlingarna. 

Skriftliga rapporter 
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 10 Revidering av riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning (ÖFNES/2023:1) 
- Riktlinje för god ekonomisk hushållning (Antagen av KF 2023-02-02) 

(ÖFNES/2023:1) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 11 Revidering av riktlinje för 

uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare 2023–2026 
(ÖFNES/2023:1) 

- Riktlinje för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata 
utförare 2023 - 2026 (Antagen av KF 2023-02-02) (ÖFNES/2023:1) 

- Bilaga 1 Stödmaterial för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av 
privata utförare (ÖFNES/2023:1) 

- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 7 Kulturpolitiskt 
program(ÖFNES/2023:7) 

- Kulturpolitiskt program (Antaget av KF 2023-02-02) (ÖFNES/2023:7) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 8 Idrottspolitiskt program 

(ÖFNES/2023:8) 
- Idrottspolitiskt program (Antaget av KF 2023-02-02) (ÖFNES/2023:8) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 4 Val till kommunala uppdrag 

(ÖFNES/2023:3) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 14 Revidering av bestämmelser om 

ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun (ÖFNES/2023:23) 
- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun (Antagna 

av KF 2023-02-02) (ÖFNES/2023:23) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-02 § 9 Riktlinje för Eskilstuna kommuns 

politiska struktur (ÖFNES/2023:22) 
- Riktlinje för Eskilstuna kommuns politiska struktur (Antagen av KF 2023-02-02) 

(ÖFNES/2023:22) 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
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§ 25 ÖFNES/2023:5 
 
Information till överförmyndarnämnden 2023 
 

Workshop behov och prioriteringar 2024 

Det genomförs en workshop angående behov och prioritering 2023, denna går upp för 
beslut i april. Pratar igenom dem olika områden nämnden vill fokusera på, bland annat 
digitalisering och behov av IT-stöd gällande e-arkiv och rekrytering av ställföreträdare.  

Information om ägarsamråd 

Avdelningschef och ordförande informerar nämnden om senaste ägarsamrådet som 
skedde i februari. Där man bland annat pratade om att Strängnäs och Eskilstuna ska ha 
samma arvodering till ställföreträdare, alltså samma procent av prisbasbeloppet. Idag är 
det olika för Strängnäs respektive Eskilstuna.  
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