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Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-11-26 2 

Tid 
Ajournering 

Kl. 08.30 
Kl. 11.00 – 11.10 

Plats Mötesrum 350, Sundsvalls kommun 

Ledamöter Närvarande Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

Rose-Marie Antonic (S) 
Sundsvall, ordförande 

X 

Anette Lövgren (S) Ånge, vice 
ordförande 

X 

Bo Sjödin (S) Timrå X 
Mandy Eriksson Neu (S) 
Nordanstig 

X 

Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall X Anna Arvidson (S) § 193
Bertil Swenson (M) Sundsvall X Pontus Jansson (V) § 193

Ersättare Närvarande Tjänstgör paragraf 

Annelie Leman Hamrin (C) 
Sundsvall 
Pontus Jansson (V) Sundsvall         

- 
X 

§ 193
Ida Lindström (C) Timrå - 
Yvonne Kardell (C) Nordanstig - 
Anna Arvidson (S) Ånge 
Johnny Nyman (L) Sundsvall 

X 
 - 

§ 193

Övriga närvarande 
Therese Samuelsson Östlund 
Malyn Holmbom 

Överförmyndarchef 
Utredare/Nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum Sida

2021-11-26 3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet omfattar §§ 179-203 

Det noteras till protokollet att § 188 justeras omedelbart och anslås 
separat.  

Bertil Swenson (M) har anmält jäv i § 193 och ersätts av Pontus 
Jansson (V). Lars-Åke Andersson (S) har anmält jäv i § 193 och 
ersätts av Anna Arvidson (S). 

Justeras 2021-12-02 

Rose-Marie Antonic 
Ordförande 

Malyn Holmbom 
Sekreterare 

Bo Sjödin 
Justerare 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justering 

Utöver ordförande Rose-Marie Antonic ska Bo Sjödin justera dagens 
protokoll. Ersättare är Anette Lövgren. Justering sker 2021-12-02 kl. 
14.30 i Sundsvalls kommunhus.  

_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 179 Information från ordförande - november
(ÖN-2021-00001-19) 

Ordförande Rose-Marie Antonic informerar: 

• Träffat KPMG och lekmannarevisorerna. Frågor kring hot
och våld.

• Nästa vecka är det ägarsamråd, vilket kommer ske digitalt.
Ordförande Rose-Marie Antonic, vice ordförande Anette
Lövgren och överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund
kommer delta.

_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 180 Information från förvaltningen - november
(ÖN-2021-00002-17) 

Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 

• Återrapporterar gällande skattefri bilersättning. En felkod i
WärnaGO har orsakat ett fel i överföringen till Lön och
Pension så att den skattefria ersättningen blivit skattepliktig.
Detta kommer nu justeras och det kommer vara klart före
årsskiftet. Det är 83 beslut som blivit felaktiga och 44
ställföreträdare som är drabbats, dessa kommer få brev med
information om det som skett.

• Överförmyndarkontoret har lagt ut ett facebookinlägg som
riktar sig till personer över 50 år vilket har genererat 487
länkklick första veckan. Ännu syns ingen skillnad i inflödet
av intresseanmälningar.

• Överförmyndarkontoret kommer att annonsera via
bussreklam. Två bussar i Sundsvalls kommun och två i Timrå
kommun. Ånge och Nordanstigs kommuner erbjuder inte
denna typ av annonsering.

• Överförmyndarkontoret kommer även annonsera på
kommunens egna skärmar, detta budskap kommer sen kunna
användas i t ex butiker.

• Tre ställföreträdare hos Överförmyndarnämnden Mitt har
över 10 uppdrag. Två personer har 11 uppdrag och en person
har 14 uppdrag.

• 28/2 2022 är Överförmyndarnämnden Mitt inbjuden till
kommunfullmäktige i Ånge.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 181 Arbetsmiljö - november
(ÖN-2021-00020-22) 

Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 

• Sjukfrånvaron är 12 %. Frånvaron består av en hel och en
deltidssjukskrivning samt kortare sjukfrånvaro och VAB.

• Förvaltningen upplever en ökad arbetsbelastning pga
frånvaro. Överförmyndarchef tittar på hur det ska hanteras
nästa år. Överförmyndarchef och skyddsombud har tittat på
den befintliga handlingsplanen och en ny handlingsplan ska
tas fram inför nästa år.

• Överförmyndarkontoret kommer ta emot en praktikant från
paralegalprogrammet under vårterminen 2022.

_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 182 Information om arbetsmiljö
(ÖN-2021-00020-25) 

HR-strateg Robert Weidman föreläser om arbetsmiljöansvaret för de 
förtroendevalda. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 183 Rekrytering - november
(ÖN-2021-00042-14) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden Mitt har begärt att löpande få särskild 
statistik och information avseende rekrytering. 
Nedan följer information om särskilda insatser inom rekrytering och 
information om hur förvaltningen arbetar i de olika ärendetyperna.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00042-14 - Rekrytering - november 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 184 Statistik november 2021
(ÖN-2021-00019-15) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen 

Ärendet 
Nämnden har begärt att få skriftlig löpande statistik för ett antal 
ärenden 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00019-15 - Statistik november 2021 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 185  Månadsrapport oktober 2021
(ÖN-2021-00004-7) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna månadsrapporten för oktober 2021 

Ärendet 
Ekonomin i nämnderna följs upp genom månadsrapporter, som är en 
ekonomisk uppföljning med resultat och prognos över det 
ekonomiska utfallet till slutet av budgetåret. I förekommande fall 
med kommentarer om avvikelser från budget och/eller från tidigare 
prognoser 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00004-7 - Månadsrapport oktober

2021
• Bilaga Månadsrapport oktober 2021
_ _ _ _
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 186 Rättelse av nämndens beslut § 169
(ÖN-2021-00022-11) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att upphäva Överförmyndarnämnden Mitts beslut 2021-10-26 § 169 

Ärendet 
Nämnden beslutade 2021-10-26 § 169 att nominera Johnny Nyman 
som ersättare för länsombud till föreningen Sveriges Överförmyndare 
(FSÖ) samt att uppdra åt Överförmyndarkontoret att nominera en 
tjänsteperson som ordinarie länsombud till FSÖ.  

Då det saknas förutsättningar att verkställa överförmyndarnämndens 
beslut finns anledning att upphäva beslutet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00022-11 - Rättelse av  nämndens

beslut § 169
• Bilaga FSÖ-Stadgar-antagna-2020
_ _ _ _
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 187  Sammanträdesplan för
Överförmyndarnämnden Mitt 2022
(ÖN-2021-00038-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att fastställa sammanträdesplanen för 2022  

att sammanträdena inte ska ha någon förutbestämd sluttid 

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 
Överförmyndarnämnden Mitt år 2022. 

Klockan 8:30-13:30 

28 januari, fredag 
25 februari, fredag 
25 mars, fredag  
29 april, fredag 
20 maj, fredag  
17 juni, fredag  
2 september, fredag   
29 september, torsdag. Arbetsnämnd kl. 8:30-16:30 
28 oktober, fredag  
24 november, torsdag  
15 december, torsdag  

Överläggning 
Bertil Swenson (M) yrkar på tillägg av att-sats enligt följande: 

att sammanträdena inte ska ha någon förutbestämd sluttid 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00038-1 - Sammanträdesplan för

Överförmyndarnämnden Mitt 2022
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 188 Verksamhetsplan 2022
(ÖN-2021-00029-6) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna Överförmyndarnämnden Mitts verksamhetsplan för 
2022 

att överlämna Överförmyndarnämnden Mitts verksamhetsplan för 
2022 till kommunstyrelsen samt till samtliga samverkande 
kommuner 

Ärendet 
Nämnden ska anta en verksamhetsplan för år 2022. Förvaltningen 
har, utifrån nämndens målarbete, formulerat en verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00029-6 - Verksamhetsplan 2022
• Bilaga Verksamhetsplan 2022
_ _ _ _
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 190 Information om de enskilda kommunerna -
november
(ÖN-2021-00045-8) 

Kommunfullmäktige i Ånge 2022-02-28. Överförmyndarchef 
Therese Samuelsson Östlund deltar. Vice ordförande Anette Lövgren 
(S) Anna Arvidson (S) deltar och representerar
överförmyndarnämnden.

_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 192 Övriga frågor - november
(ÖN-2021-00035-14) 

• Mandy Eriksson Neu (S) tar upp frågan varför alla
förtroendevalda inte står med i Tromans publika
förtroendemannaregister på kommunens hemsida
www.sundsvall.se. Svaret är att på www.sundsvall.se så står
bara ledamöter hemmahörande i Sundsvall.

• Nämnden vill ha återrapportat hur förvaltningen arbetar med
tillsynen kring legala förmyndare.
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