
 

Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 1 (17) 

Protokoll A 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

 
Tid: 15:00–16:45, mötet ajourneras 15:57–16:13 
Plats: Ekelundsgatan 1, plan 1, lokal Återvinningen 
Paragrafer: 97–142 
(§ 105–142 innehåller uppgifter som skyddas av sekretess, se protokoll B) 
 

Närvarande 
Ledamöter 
Ordförande Sverker Cassberg (M) och vice ordförande Niklas Theodorsson (V) 

Tjänstgörande ersättare 
Hans Ekström (S) ersätter Christina Wising (S) 

Övriga ersättare 
Margareta Broang (M) och Mikael Malm (MP) § 97–130 

Övriga närvarande 
Förvaltningsdirektör Lotta Sjöberg, nämndsekreterare Irene Gustafsson,  
förvaltningscontroller Andrea Utbult § 97–104, avdelningschefer Maria Holmgren och  
Martin Jansson § 97–104, enhetschef Gunnar Johnsson, handläggare Håkan Eriksson § 97–99, 
Emma Löpare § 106, Johanna Andersson § 107 och Pär Åberg § 108–109, dataskyddsombud  
Andréa Bergqvist § 100 och dataskyddskontakt Emma Sjölund § 100 

Justeringsdag: 2022-06-22 
 

Underskrifter 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 2022-06-23. 
 

 

Överförmyndarnämnden 
 

  

Sekreterare 
Irene Gustafsson 

  

 

Ordförande 
Sverker Cassberg (M) 

  

Justerande 
Niklas Theodorsson (V) 
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Överförmyndarnämnden 
 

  

Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 2 (17) 

 
§ 97 
Upprop och anmälan om jäv 
Upprop av nämndens ledamöter och ersättare samt information om tjänstgörande 
ersättare. 

Ingen anmäler jäv. 

 

  



Protokoll A 
Sammanträdesdatum: 2022-06-22 

 

Överförmyndarnämnden 
 

  

Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 3 (17) 

 
§ 98 
Val av justerare 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden utser Niklas Theodorsson (V) att justera protokollet. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 4 (17) 

 
§ 99 
Information från förvaltningsdirektören 

• Håkan Eriksson informerar om statistik och nyckeltal för maj månad 2022 för 
ansökan och anmälan om god man, ansökan och anmälan om förvaltare, byte av 
ställföreträdare, sluträkningar och årsräkningar, inlämnade slut- och årsräkningar 
via vår e-tjänst, antal ställföreträdare med uppdrag som god man och förvaltare 
samt antal ställföreträdare som 75 år eller äldre. 

• Lotta Sjöberg informerar om nuläge i ärendet om förskingring.  

• Maria Holmgren informerar om att rekrytering av ny enhetschef till 
överförmyndarenheten är klar. Ny chef tillträder den 5 september 2022.  

• Lotta Sjöberg informerar om vem som är tillförordnad direktör under tiden 23 
juni – 31 juli.  

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden antecknar informationen. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 5 (17) 

 
§ 100, diarienummer 0010/22 
Lägesrapport om nämndens datasyddarbete 
Andréa Bergqvist lämnar en lägesrapport om nämndens dataskyddsarbete. Bland annat 
status för arbetet med tidigare lämnade rekommendationer och om fördjupad kontroll 
som genomförs under 2022.  

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden antecknar informationen. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 6 (17) 

 
§ 101, diarienummer 0027/22 
Ekonomisk lägesrapport med prognos per maj 2022 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden antecknar den ekonomiska lägesrapporten med prognos per maj 
2022. 

 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-12. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 7 (17) 

 
§ 102 
Återrapportering från konferenser, utbildningar med mera 
Sverker Cassberg och Niklas Theodorsson informerar från gemensamt presidiemöte med 
nämnden för demokrati och medborgarservice den 31 maj 2022 om bland annat 
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.  

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden antecknar informationen. 
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Överförmyndarnämnden 
 

  

Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 8 (17) 

 
§ 103 
Inkomna skrivelser till överförmyndarnämnden 
 

Beslut 
1. Överförmyndarnämnden antecknar informationen. 

2. Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare får delta i utbildning om 
personsäkerhet för förtroendevalda den 28 juni klockan 18:00 – 19:00 via Teams.  

 

Handling 
Inbjudan från stadsledningskontoret till utbildning om personsäkerhet för förtroendevalda 
den 28 juni 2022. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 9 (17) 

 
§ 104   
Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmälda. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 10 (17) 

 
§ 105, diarienummer 0011/22 
Anmälan av delegationsbeslut 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 106, diarienummer ÖFF/2022:6868, 
handlingsnummer 2022:33071 
Ansökan om entledigande av förvaltare 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 107, diarienummer ÖFF/2022:7678, 
handlingsnummer 2022:32999 
Ansökan om entledigande av förvaltare 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 108, diarienummer ÖFF/2022:5398, 
handlingsnummer 2022:33386 
Ansökan om entledigande av förvaltare 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 109, diarienummer ÖFF/2022:7454, 
handlingsnummer 2022:34132 
Ansökan om entledigande av förvaltare 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 11 (17) 

 
§ 110, diarienummer ÖFF/2022:9538, 
handlingsnummer 2022:32780 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 111, diarienummer ÖFF/2022:9546, 
handlingsnummer 2022:32792 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 112, diarienummer ÖFF/2022:7824, 
handlingsnummer 2022:32273 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 113, diarienummer ÖFF/2022:9267, 
handlingsnummer 2022:31882 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 114, diarienummer ÖFF/2022:9354, 
handlingsnummer 2022:32205 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 12 (17) 

 
§ 115, diarienummer ÖFF/2022:9356, 
handlingsnummer 2022:32218 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 116, diarienummer ÖFF/2022:9357, 
handlingsnummer 2022:32223 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 117, diarienummer ÖFF/2022:9887, 
handlingsnummer 2022:34309 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 118, diarienummer ÖFF/2022:9833, 
handlingsnummer 2022:33990 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 119, diarienummer ÖFF/2022:7467, 
handlingsnummer 2022:34012 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 13 (17) 

 
§ 120, diarienummer ÖFF/2022:9700, 
handlingsnummer 2022:34062 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 121, diarienummer ÖFF/2022:9854, 
handlingsnummer 2022:34064 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 122, diarienummer ÖFF/2022:9856, 
handlingsnummer 2022:34070 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 123, diarienummer ÖFF/2022:7470, 
handlingsnummer 2022:34073 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 14 (17) 

 
§ 124, diarienummer ÖFF/2022:7465, 
handlingsnummer 2022:34075 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 125, diarienummer ÖFF/2022:7469, 
handlingsnummer 2022:34078 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 126, diarienummer ÖFF/2022:9861, 
handlingsnummer 2022:34082 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 127, diarienummer ÖFF/2022:8112, 
handlingsnummer 2022:34088 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

§ 128, diarienummer ÖFF/2022:9864, 
handlingsnummer 2022:34094 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 15 (17) 

 
§ 129, diarienummer ÖFF/2022:9375, 
handlingsnummer 2022:34098 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 130, diarienummer ÖFF/2022:9863, 
handlingsnummer 2022:34087 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 131, diarienummer ÖFF/2022:9832, 
handlingsnummer 2022:34117 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 132, diarienummer ÖFF/2022:9880, 
handlingsnummer 2022:34120 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 133, diarienummer ÖFF/2022:9881, 
handlingsnummer 2022:34124 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 16 (17) 

 
§ 134, diarienummer ÖFF/2022:9882, 
handlingsnummer 2022:34129 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 135, diarienummer ÖFF/2022:9883, 
handlingsnummer 2022:34131 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 136, diarienummer ÖFF/2022:9884, 
handlingsnummer 2022:34134 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 137, diarienummer ÖFF/2022:9885, 
handlingsnummer 2022:34136 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 138, diarienummer ÖFF/2022:9886, 
handlingsnummer 2022:34138 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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Göteborgs Stad Överförmyndarnämnden, protokoll 17 (17) 

 
§ 139, diarienummer ÖFF/2022:9888, 
handlingsnummer 2022:34141 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 
§ 140, diarienummer ÖFF/2022:8986, 
handlingsnummer 2022:34142 
Föreläggande om vite för ej inlämnad årsräkning och ej 
inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 141, diarienummer ÖFF/2022:9889, 
handlingsnummer 2022:34143 
Föreläggande om vite för ej inlämnad förteckning och ej 
inlämnad årsräkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 

 

§ 142, diarienummer ÖFF/2022:10098, 
handlingsnummer 2022:34750 
Föreläggande om vite för ej inlämnad sluträkning 
Innehåller personärende med sekretesskyddade uppgifter, se protokoll B. 
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