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Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2023-02-13 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, Meddelandeärenden till kommunfullmäktige 2023-02-13, 
2023-01-26
Protokollsutdrag, KS § 10, 2023-01-18, Val av ledamöter och ordförande till 
klimatrådet
Överförmyndarnämndens protokoll 2023-01-17
Överförmyndarnämndens protokoll framsida 2023-01-17

Beslutet skickas till
-

 

Bodil Mellgren (S)
Ordförande
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Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

KS § 10      D.nr. KS/2022:478 – 102 

Val av ledamöter och ordförande till klimatrådet 

 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar att 

1. som ledamöter i klimatrådet välja Magnus Brandel (S), Magnus Stuart 
(M), Simon Simonsson (SD), Anette Magnusson (V), Hugo Rundberg (C), 
Marie Eriksson Drotte (STRP), Gerhard De Geer (KD), Anders S Svenson 
(L) och Ove Jansson (MP), 

2. till ordförande utse Magnus Brandel (S).  

 
Yrkanden 
Anders Härnbro (S) föreslår Magnus Brandel (S). 
 
Jacob Högfeldt (M) föreslår Magnus Stuart (M). 
 
Björn Karlsson (SD) föreslår Simon Simonsson (SD). 
 
David Aronsson (V) föreslår Anette Magnusson (V). 
 
Maria Nerby (C) föreslår Hugo Rundberg (C). 
 
Lars Larsson (STRP) föreslår Marie Eriksson Drotte (STRP). 
 
Catharina De Geer (KD) föreslår Gerhard De Geer (KD). 
 
Sofia Könberg (L) föreslår Anders S Svenson (L). 
 
Marcus Bergh (MP) föreslår Ove Jansson (MP). 
 
Anders Härnbro (S) föreslår Magnus Brandel (S) som ordförande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
I samband med försäljningen av fjärrvärmeverket enades Strängnäs kommun och 
Solör Bioenergi Fjärrvärme AB om en särskild satsning på lokala miljö- och 
klimatåtgärder. Som ett led i arbetet bildades samverkansplattformen 
klimatrådet år 2022. Rådet är ett rådgivande organ underställt kommunstyrelsen 
och har inte beslutanderätt.  
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Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

Klimatrådet ska bestå av förtroendevalda valda av kommunstyrelsen och 
kompletteras med deltagare från näringsliv och civilsamhälle. Varje parti som 
representeras i kommunfullmäktige tilldelas en plats. Bland valda ledamöter för 
majoriteten ska en ordförande utses. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ledamot i klimatrådet erhåller ersättning för uppdrag enligt gällande regler om 
ersättning till förtroendevalda i Strängnäs kommun. 

Övriga konsekvenser 
Rådet ska verka rådgivande till kommunstyrelsen i frågor gällande hållbara lokala 
miljö- och energiåtgärder i Strängnäs kommun. 

Uppföljning 
Val av ledamöter och ordförande sker årligen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Val av ledamöter och ordförande till klimatrådet, 2023-01-02 

Beslutet skickas till 
Solör Bioenergi Strängnäs AB för kännedom 
Strängnäs Kommunföretag AB för kännedom 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Utses att justera 
 

Leif Andersson 

Justeringens plats 
och datum Värjan, Eskilstuna 2023-01-19 Paragrafer §1 - §9  
 
Sekreterare ........................................................................... 
 Therese Wengland 
 
Ordförande ........................................................................... 
 Gunilla Ternert 
 
Justerande .................................................................................................................................................... 
 
 

Leif Andersson                                                          
 
 

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

Anslaget sätts upp 2023-01-19 Anslaget tas ner 2023-02-09 

Förvaringsplats för 
protokollet Serviceförvaltningen, nämnd- och registraturenheten 
   
   
   

 

 
Plats och tid Sal gyllenhielmska. ,Strängnäs klockan 13:00-14:42 
 
Ledamöter Gunilla Ternert (M) ordförande, Anja Klason 1:e vice ordförande, Leif Andersson (S), 

Bengt Karlsson (M) 
 
Tjänstgörande Märit Zettervall Svensson (L) ersätter Anne-Cathrine Kaup (SD) 
ersättare 
 
Övriga närvarande Thomas Gustafsson (S), Barbro Stålberg Noreson (M), Therese Wengland, Hanna 

Sipovic, Rafaela Sved §4,  
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§ 1  
 
Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 

1. Föredragningslistan fastställs. 
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§ 2 ÖFNES/2023:7 
 
Rättegångsfullmakt för handläggare 
Beslut 
1. Fullmakt ges till Monna Wennerhult, Elena Arkhipova, Ida Hansen, Sandra Vrgoc 

Carlsson, Victor Nodemar, Jessica Svensson, Noor al Doori, Mikael Håkansson, 
Generose Nzojibwami och Hanna Sipovic att i domstolar och hos andra 
myndigheter eller annorstädes utföra och bevaka Eskilstuna och Strängnäs 
kommuners talan i ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde.  
 

2. Fullmakten gäller under förutsättning att inte annat ombud utses för särskilt fall.  
 
3. Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt. 
 

Ärendebeskrivning 
 
Rättegångsfullmakten revideras utifrån nyanställda och ny fullmakt behöver utfärdas. 
Överförmyndarnämnden har egen processbehörighet och behöver besluta om 
rättegångsfullmakt. Fullmakten ger behörighet att företräda nämnden i domstolar och 
hos andra myndigheter.  
 
Beslutet skickas till: 
--- 
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§ 3 ÖFNES/2022:36 
 
Överförmyndarnämndens yttrande avseeende 
revisionens granskning av kommunens 
överförmyndarverksamheten 
 

Beslut 

1. Överförmyndarnämnden godkänner yttrandet kring revisionens 
granskningsrapport av kommunens överförmyndarverksamhet. 
 

Sammanfattning 

Revisionen har haft i uppdrag att granska kommunens överförmyndarverksamhet med 
syftet att bedöma om överförmyndarnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, 
kontroll och uppföljning av verksamheten. Granskningen har resulterat i en rad 
rekommendationer som överförmyndarnämnden ska yttra sig kring senast den 31 
januari 2023. Revisionens rekommendationer till nämnden är: 
 
− att genomföra riktade utbildningar för gruppen nyanställda samt att  
omfattningen av utbildningstillfällen anpassas bättre till behovet.  
− att genomföra en analys av ändamålsenligheten med en gemensam  
förvaltning.  
− att revidera föreliggande reglemente. 
− att tillföra delegationsordningen beslutsinstans och fastställelsedatum.  
− att styrdokumenten i form av rutinbeskrivningar för granskningsarbetet  
tillförs beslutsinstans och fastställelsedatum.  
− att samtliga former av ställföreträdarskap upptas i urvalet av 
djupgranskningar i syfte att minimera risken att vissa kategorier av  
ställföreträdarskap inte djupgranskas under en längre period.  
− att säkerställa att målet avseende andel djupgranskningar uppfylls.  
− att säkerställa att samtliga årsräkningar som föregående år har granskats med  
anmärkning djupgranskas. 
− att säkerställa att målsättning avseende granskning av årsräkningar uppnås.  
− att utöka antalet kontroller i internkontrollarbetet, sett till verksamhetens  
karaktär och risker.  
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− att utöka frekvensen av kontroll av utvalda kontrollmål. 
− att komplettera internkontrollplanen till att omfatta kontrollansvar för utförandet  
av utvalda kontrollmål.  
− att säkerställa att utvalda kontrollmål i internkontrollplanerna genomföras av  
personal med tillräcklig kompetens på området.  
− att tillse att intresseblanketten för ställföreträdarskap tillförs en tydlig  
information om de lämplighetsprövningar som kommer att bli aktuella 
 
Överförmyndarnämndens yttrande 

Överförmyndarnämnden tackar revisionen för lämnade rekommendationer och kan 
konstatera att en del av rekommendationerna är på en mycket detaljerad nivå samt långt 
in i den operativa verksamheten.  
Vad gäller rekommendationerna kring fördjupad granskning vill nämnden lyfta fram att 
det i lagstiftning inte finns något krav på fördjupad granskning och att målsättningen 
kring fördjupad granskning med anledning av detta kan revideras. Nämnden ska se till 
att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning används för dennes uppehälle, 
utbildning och nytta i övrigt och därutöver är placerade så att tillräcklig trygghet finns 
för deras bestånd. (Se 16 kap. 1 och 3 §§ Föräldrabalken.) En riskbedömning i varje 
ärende behöver ske för att säkerställa ett eventuellt behov av att gå djupare i 
granskningen. Nämnden granskar samtliga årsräkningar grundligt och med anledning av 
det minskar även behovet av fördjupad granskning 
 
Vad gäller rekommendationen att genomföra en analys av ändamålsenligheten med en 
gemensam förvaltning behöver den frågan hanteras i den politiska organisationen för att 
sedan generera ett eventuellt uppdrag för kommunens tjänsteorganisation.  
Vad gäller rekommendationen kring riktade utbildningar för gruppen nyanställda där 
omfattningen av utbildningstillfällen anpassas bättre till behovet vill nämnden 
kommentera följande: Samtliga nyanställda genomgår någon av de grundutbildningar 
som finns på marknaden inom det första halvåret. Utöver det genomgår samtliga 
handläggare även de fördjupningsutbildningar som SKR eller andra aktörer erbjuder vid 
ett lämpligt tillfälle. Huvudsakliga introduktionen sker på enheten med mer erfarna 
handläggare antingen inom nämndens kansli eller via samverkan med andra kommuner. 
Nämnden anser att det inte finns vare sig behov eller möjligheter att ytterligare anpassa 
utbildningstillfällen för de nyanställda och ställer sig frågande till revisionens 
rekommendation. 
 
Vad gäller revisionens rekommendationer kring internkontrollarbete och uppföljning av 
internkontroll vill nämnden kommentera följande: Nämnden följer kommunens 
styrdokument kring internkontroll genom att ha en medvetenhet om de risker som finns 
i verksamheten samt där det behövs sätta in åtgärder för att minimera eller eliminera 
riskerna. Riskerna hanteras systematiskt genom kontrollmoment i internkontrollplanen, 
genom åtaganden i verksamhetsplanen eller genom processer i verksamheten, så som 
egenkontroller, helt enligt Riktlinje för intern styrning och kontroll i Eskilstuna 
kommunkoncern. Nämnden känner tillit till att de personer som genomför 
kontrollmålen i interkontrollplanen har tillräcklig kompetens på området. 
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Beslutet skickas till: 

Revisorerna Eskilstuna kommun 
Revisorerna Strängnäs kommun 
Kommunstyrelsen Eskilstuna kommun 
Kommunstyrelsen Strängnäs kommun  
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§ 4 ÖFNES/2022:35 
 
Revidering av överförmyndarnämndens 
delegationsordning 
Beslut 

1. Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
ändringar i delegationsordningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Samtliga nämnder inom HR/personal ser över sin delegation på personalområdet. Det 
är ett första steg mot att förvaltningarna ska ha en gemensam grund på områden i 
delegationsordningen som rör alla förvaltningar. 
 
Större förändringar i delegationsordningen avseende 7.2 personal: 
 
• Tagit bort verkställighetsbeslut 
•     Slagit samman relaterade beslutspunkter 
•     Tillitsbaserat ledarskap 
•     Beslut på den nivå det är aktuellt 
•     Minska administrativa processer 
 
Vidare har ändringar skett enligt följande: 
 
• 7.4.1 avseende rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal ändras delegat från 

förvaltningschef till den som är behörig att underteckna huvudavtalet. 
• ett antal punkter tas bort ur delegationsordningen då de inte anses vara 

delegationsbeslut samt några justeringar som inte förändrar delegat. 
 
 
Se bilaga för förtydligande av ändringar. 
 
Beslutet skickas till: 
--- 
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§ 5 ÖFNES/2022:27 
 
Ändring av sammanträdestider 2023 
Beslut 

1. Överförmyndarnämnden den 26:e september 2023 ändrar sammanträdesdatum 
till den 19:e september 2023 

 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdesdatumet. den 26:e september 2023 ändrar sammanträdesdatum till den 
19:e september då det var urspungsdatumet som lades fram under 
sammanträdesplaneringen. Det finns inga förhinder att flytta det ordinarie 
sammanträdet till 19 september 2023.    
 
 
Beslutet skickas till: 
Överförmyndarnämnden 
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§ 6 ÖFNES/2023:6 
 
Överförmyndarnämndens verksamhetsuppföljningar 
2023 
 

Avdelningschef Hanna Sipovic redovisar statistik fram till och med december 2022 

  



 

Överförmyndarnämnden Eskilstuna 
Strängnäs 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum   
2023-01-17 

Sida 
 
11 (14) 

 
 

    
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 7 ÖFNES/2023:4, ÖFNES/2022:13 
 
Delegationsrapporter  till överförmyndarnämnden i 
januari 2023 
Beslut 

1. Anmälda delegationsbeslut till överförmyndarnämnden i januari 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 

7.2.3 Beslut om anställning i 
enligt lista under 
perioden 2022-10-26 – 
2022-11-24 

Hanna Sipovic   ÖFNES/2022:13 2022-11-24 

7.2.3 Beslut om anställning i 
enligt lista under 
perioden 2022-11-25 – 
2022-12-26 

Hanna Sipovic  ÖFNES/2023:4 2022-12-26 

 
 
Beslutet skickas till: 
--- 
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§ 8                 ÖFNES/2023:1,ÖFNES/2022:1,ÖFNES/2021:48,ÖFNES/2022:23,      
 ÖFNES/2022:39, ÖFNES/2023:3 

 
Rapporter och meddelanden till 
överförmyndarnämnden i januari 2023 
 

Beslut 
 

1. Rapporter till nämnden i januari 2023 läggs till handlingarna efter 
överförmyndarnämndens godkännande 

Skriftliga rapporter 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 247 Delårsrapport 2 år 2022 för 

Eskilstuna kommunkoncer(ÖFNES/2022:1) 
- Delårsrapport 2, 2022 Eskilstuna kommunkoncern (ÖFNES/2022:1) 
- Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29 § 257 Slutrapport modellförvaltning och -

bolag för jämställdhetsintegrering (ÖFNES/2022:1) 
- Slutrapport modellförvaltning- och bolag för jämställdhetsintegrering IK 
- Bilaga 1 – Begreppsbeskrivning (ÖFNES/2022:1) 
- Bilaga 2 - kultur- och fritidsnämndens 5R (ÖFNES/2022:1) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15 § 270 Revidering av taxa för 

utlämnande av allmänna handlingar (Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 
245 - Bilaga C - Skriftlig reservation (L) - Årsplan 2023ÖFNES/2022:1) 

- Taxa för utlämnande av allmänna handlingar (Antagen av KF 2022-12-15)  
(ÖFNES/2022:1) 

- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 251 Klimatprogram Eskilstuna 
(ÖFNES/2021:48) 

- Klimatprogram Eskilstuna (Antagen av KF 2022-11-10) (ÖFNES/2021:48) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 251 - Bilaga A - Skriftlig reservation 

(MP) - Klimatprogram Eskilstuna (ÖFNES/2021:48) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 251 - Bilaga B - Skriftlig reservation 

(V) - Klimatprogram Eskilstuna (ÖFNES/2021:48) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 251 - Bilaga C - Skriftligt yrkande (V) 

- Klimatprogram Eskilstuna (ÖFNES/2021:48) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 251 - Bilaga D - Skriftligt yrkande 

(MP) - Klimatprogram Eskilstuna (ÖFNES/2021:48) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-15 § 268 Eskilstunas kommunala 

renhållningsordning 2023-2027 (avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter) 
(ÖFNES/2022:23) 

- Kommunkoncernens plan för avfall och kretslopp 2023-2027 (Antagen av KF 
2022-12-15) (ÖFNES/2022:23) 

- Avfallsföreskrifter om avfallshantering för Eskilstuna kommun (Antagna av KF 
2022-12-15) (ÖFNES/2022:23) 

- Bilaga 1 Sammanställning av åtgärder (slutgiltig) (ÖFNES/2022:23) 
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- Bilaga 2 Uppföljning av mål i föregående avfallsplan 2018-2022 (slutgiltig) 
(ÖFNES/2022:23) 

- Bilaga 3 Nuvarande avfallshantering och framtida behov (slutgiltig) 
(ÖFNES/2022:23) 

- Bilaga 4 Kommunala styrmedel (slutgiltig) (ÖFNES/2022:23) 
- Bilaga 5 Nedlagda avfallsupplag (slutgiltig) (ÖFNES/2022:23) 
- Bilaga 6 Anläggningar för återvinning eller bortskaffande av avfall (slutgiltig) 

(ÖFNES/2022:23) 
- Bilaga 7 Lagstiftning och mål (slutgiltig) (ÖFNES/2022:23) 
- Bilaga 8 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av plan för avfall och kretslopp 

(slutgiltig) (ÖFNES/2022:23) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 245 Årsplan 2023 (ÖFNES/2022:39) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 245 - Bilaga A - Skriftlig reservation 

(MP) - Årsplan 2023 (ÖFNES/2022:39) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 245 - Bilaga B - Skriftlig reservation 

(V) - Årsplan 2023 (ÖFNES/2022:39) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 245 - Bilaga C - Skriftlig reservation 

(L) - Årsplan 2023 (ÖFNES/2022:39) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 251 - Bilaga D - Skriftligt yrkande 

(MP) - Klimatprogram Eskilstuna (ÖFNES/2022:39) 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 242 Tjänstgöringsordning för 

ersättare för mandatperioden 2023-2026 
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-10 § 241 Val till kommunala uppdrag för 

mandatperioden 2023-2026 
 
 
Beslutet skickas till: 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Överförmyndarnämnden Eskilstuna 
Strängnäs 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum   
2023-01-17 

Sida 
 
14 (14) 

 
 

    
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
 

   

 

 

§ 9 ÖFNES/2023:5 
 
Information till överförmyndarnämnden 2023 
 

Utbildning nya ledamöter 

Avdelningschefen presenterar verksamheten så som kommunens organisation och 
nämnds huvuduppdrag.  

Information SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) utbildning  

Informerar om SKR:s utbildning ”Grundkurs för nyvalda överförmyndare, ledamöter 
och tjänstemän”. 
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