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Tid Kl. 10.00–12.00, 13.00–14.00  
Plats Rum 350, Sundsvalls kommun  

 
Beslutande   
Ledamöter Elisabeth Unander (S) ordförande 
 Carin Walldin (S) vice ordförande 
 Lars-Åke Andersson (S)  
 Bertil Swenson (M)  
 Erik Rapp (S) deltar ej i handläggningen av § 99 
 Bo Sjödin (S)  
   
Övriga närvarande   
Ersättare Lennart Tjärnberg (C)  
 Yvonne Kardell (C)  
 Annelie Leman Hamrin (C)  
   
Tjänstemän Eva-Lisa Järvinen tf. förvaltningschef  
 Dan-Gunnar Olaussson ekonom                                      §§ 93–95 
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Justering  
Justerare Bertil Swenson 
  
Plats och tid Överförmyndarkontoret den 18 november 

2016 kl. 11.00 
  
Justerade paragrafer §§ 93–111 
 
Underskrifter 
 
 
 
 
 
Elisabeth Unander 
Ordförande 

Eva-Lisa Järvinen 
Sekreterare 

 
 
 
 
Bertil Swenson 
Justerare 

 

 

 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Avser sammanträde med 

Överförmyndarnämnden Mitt 
 
Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum 

2016-11-11 2016-11-18 2016-11-2 
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos 

Överförmyndarkontoret, Sundsvalls kommun 
 
Anslaget tas ned tidigast Enligt uppdrag (namnteckning) Namnförtydligande 

2016-12-   
 
  

http://www.sundsvall.se/
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Justering 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att Bertil Swenson utses att justera dagens protokoll. 
 
 
_ _ _ _  
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§ 93  Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 

 
Ärende nr 2, ”Delårsrapport 2, januari–augusti 2016” utgår 
och ersätts av nya ärendet nr 2, ”Månadsrapport oktober 
2016”. 
 
Att två ärenden, nr 17, benämnt ”Vite” och nr 18, ”Arvode för 
medverkan i utbildning m.m.” tillkommer, vilket medför att 
”Övriga frågor” får ärendenr 19. 
 

Överläggning 
Nämnden beslutar på ordförandens förslag att godkänna följande 
förändringar av dagordningen: 
 
Ärendet ”Delårsrapport 2, januari–augusti 2016” utgår. 
 
Tre extra ärenden, ”Månadsrapport oktober 2016”, ”Vite” samt 
”Arvode för medverkan i utbildning m.m.” tillkommer som nr 2, nr 
17 respektive nr 18 på dagordningen.  
 
”Övriga frågor” får således ärendenr 19 och följande punkter ska 
behandlas därunder: 
 
• Övrig fråga benämnd ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, väckt av 

ledamot Erik Rapp (S). 
 

• Övrig fråga benämnd ”Fortsatt diskussion avseende 
stickprovskontroller”, väckt av ledamot Bo Sjödin (S). 
 

• Övrig fråga benämnd ”Socialtjänstens förvaltarenhet”, väckt av 
Carin Walldin (S). 

_ _ _ _ 
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§ 94  Månadsrapport oktober 2016 
 
Diarienummer: ÖN-2016-00008 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att godkänna månadsrapporten för oktober 2016. 
 
att lägga månadsrapporten för oktober 2016 till handlingarna. 
 

Ärendet 
Enligt regler för styrning och uppföljning av mål och resurser i 
Sundsvalls kommun ska respektive nämnd göra ekonomisk 
månadsuppföljning under året. Månadsrapporten ska vara en kort och 
löpande budgetuppföljning. Den består dels av en ekonomisk analys 
och en verksamhetsanalys enligt koncernstabens upprättade 
anvisningar och mallar för rapportering. Vid dagens sammanträde 
föredrar ekonom Dan-Gunnar Olausson behandlas månadsrapporten 
för oktober 2016. 

Beslutsunderlag 
• Månadsrapport oktober 2016 för Överförmyndarnämnden Mitt – 

delas ut 

_ _ _ _ 
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§ 95  Budget 2017 – information 
 
Diarienummer: ÖN-2016-00011 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att notera informationen. 
 

Ärendet 
Varje nämnd i Sundsvalls kommun tar årligen fram en mål och 
resursplan för sina verksamhetsområden, innehållande budget och 
politisk viljeinriktning. Mål och resursplan för Överförmyndar-
nämnden Mitt 2017 ska fastställas i december 2016. Vid dagens möte 
informeras nämnden om det pågående budgetarbetet av ekonom Dan-
Gunnar Olausson. 
 
_ _ _ _ 
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§ 96  Information från ordföranden 
Ordföranden redogör i huvudsak för följande. 
 
Länsträffen för överförmyndarverksamheter anordnades den 26 
oktober 2016 i Höga kusten. Länsstyrelsen höll en givande 
föredragning om förvaltningslagen. Dessvärre kunde representant 
från Föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ) inte delta vid 
sammankomsten. 
 
Ordföranden, vice ordförande samt tf. förvaltningschef träffade 
revisionen den 8 november 2016. Bland annat diskuterades vilka 
viktigare händelser som inträffat under verksamhetsåret och hur 
nämnden arbetar med integrationsfrågor. 
 
Enligt nämndens önskemål vid sammanträdet den 7 oktober 2016, 
har ordföranden tillsett att de ledamöter som vill, har möjlighet att 
träffa Sundsvalls kommundirektör Stefan Söderlund den 15 
november 2016 för en kortare avstämning kring tidigare 
förvaltningschefens upphörande av tjänst. 
 
Ordföranden följer upp beslutet den 7 oktober 2016 att bjuda in Röda 
korset för information om barnkonventionen, och meddelar att hon 
bedömer det lämpligt att utbildningen hålls i februari 2017. 
 
Ordföranden nämner att hon har haft en avstämning med 
kommunstyrelsens ordförande Peder Björk avseende nämndens 
verksamhet. 
 
Den 5 december 2016 anordnas den internationella frivilligdagen för 
ekonomisk och social utveckling. Från Sundsvalls kommuns sida ska 
socialtjänsten och överförmyndarkontoret hålla aktivitet på stora 
torget i Sundsvall, kl.17.30–19.00, med underhållning, information 
och fika. Ordföranden bjuder in nämnden att delta. 
 
Ordföranden redogör för pågående granskningsarbete inom ramen för 
nämndens interna kontroll. Hennes bedömning är att förvaltningens 
hantering av handlingar och akter i ärenden avseende god man för 
ensamkommande barn är välstrukturerad och pedagogiskt uppbyggd.  
 
_ _ _ _ 
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§ 97  Information från tf. förvaltningschef 
Tf. förvaltningschefen informerar i huvudsak om följande. 

 
Tf. förvaltningschef beskriver pågående utvecklingsarbete inom 
förvaltningen samt verksamhetens planering inför 2017. 
 
Överförmyndarkontoret planerade utbildningsinsatser för gode män 
och förvaltare under hösten 2016 skjuts till vintern–våren 2017, med 
start i januari 2017. Efter diskussion enas nämnden om att 
utbildningsinsatserna ska hållas i samtliga kommuner inom 
nämndens verksamhetsområde. Undantag kan göras om väldigt få 
anmäler sig till utbildningarna och i sådant fall efter avstämning med 
presidiet. Ledamöterna ska hållas underrättade om aktuella 
utbildnings- och informationsinsatser i deras respektive 
hemkommuner. 
 
Nämnden delges aktuell statistik avseende överförmyndarkontorets 
handläggning av årsräkningar. 
 
Tf. förvaltningschef berättar om direktiv från kommunfullmäktige i 
Sundsvalls kommun, 2016-09-26 § 193: Årsredovisningen ska 
hädanefter redogöra för nämndens arbete med barnkonventionen, i de 
delar av verksamheten där detta är relevant. 
 
Vidare delges nämnden att Sundsvalls kommuns personalnämnd 
arbetar med att skapa en enhetlig arbetsgivarpolitik för samtliga 
nämnder i kommunen. Detta kan komma att påverka hur 
Överförmyndarnämnden Mitts personalpolitik och delegering av 
arbetsrättsliga ärenden ska se ut i framtiden. Tf. förvaltningschef 
kommer att återkomma till nämnden med förslag till delegering av 
beslutanderätt inom arbetsgivarområdet. 
 
_ _ _ _ 
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§ 98 Överförmyndarkontorets mottagningstider 
2016-2017 

 
Diarienummer: ÖN-2016-00009 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att godkänna följande regel för mottagningstid avseende överför-

myndarkontorets verksamhet för återstoden av 2016 och för 
2017: 
 
Externa parter kan besöka överförmyndarkontoret endast efter 
överenskommelse med kontoret. Enskilda kan kontakta 
överförmyndarkontoret för att boka tid via det telefonnummer 
och den e-postadress som nämnden anger i anslag enligt 8 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379). 

 
att överlåta till förvaltningen att ombesörja att informationen enligt 

att-sats 1 finns tillgänglig och hålls uppdaterad med relevanta 
kontaktkanaler (för var tid gällande e-postadress och 
telefonnummer) samt aktuell besöksadress. 

 
att beslut enligt att-sats 1 och 2 ska meddelas till Länsstyrelsen 

Västernorrland. 
 
att  nämnden vid nästkommande sammanträde ska komplettera 

ovanstående beslut med fastställande av 
överförmyndarkontorets öppettider. 
 

Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitts verksamhet omfattas av förmynder-
skapsförordningen (1995:379). Enligt 8 § förmynderskapsförord-
ningen ska överförmyndarnämnden före den 1 januari varje år under-
rätta länsstyrelsen om sin mottagningstid. Uppgift om mottagningsti-
den ska dessutom lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal 
där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens 
anslagstavla.  
 
Vid sin inspektion hos nämnden den 26 maj 2016 påtalade 
Länsstyrelsen Västernorrland att nämnden saknade anslag enligt 
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ovan. Nämnden föreslås därför formellt fastställa de besöksrutiner 
som överförmyndarkontoret tillämpar och som bedömts vara 
ändamålsenliga för verksamheten. 

Överläggning 
Vice ordförande Carin Walldin (S) yrkar enligt förvaltningens 
förslag, dock med ändringen att ärendet ska återupptas på 
nästkommande sammanträde i syfte att komplettera beslutet med 
överförmyndarkontorets öppettider. 
 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
Carin Walldins förslag. Detta blir också nämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Skrivelse ”Överförmyndarkontorets mottagningstider 2016–

2017”, i kallelse daterad 2016-11-03. 
 
_ _ _ _ 
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§ 109 Arvode för medverkan i utbildning m.m. 
Diarienummer: ÖN-2016-00012 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att sammanträdes- och förrättningsarvoden enligt 4 § och 
reseersättning enligt 11 § i ” Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag 
i Sundsvalls kommun” ska utgå för ledamots eller ersättares 
medverkan i följande aktiviteter: 
 
– Föreningen Sveriges överförmyndares (FSÖ) studiedagar, 31 
augusti–2 september 2016, Malmö. 
 
– Länsträff för överförmyndare, 26 oktober 2016, Höga kusten. 
 
– Finansinspektionens utbildning ”Gilla din ekonomi”, 15–16 
november 2016, Sundsvall. 
 

Ärendet 
Enligt Sundsvalls kommuns arvodesbestämmelser avgör varje nämnd 
om deltagande i kurser och konferenser ska berättiga arvode för dess 
ledamöter och ersättare. Under hösten 2016 har ledamöter och ersättare 
från överförmyndarnämnden deltagit i och kommer att delta i aktiviteter 
som är kompetenshöjande och som ger berörda personer bättre 
förutsättningar att utöva och ta ansvar för sina uppdrag. Därför föreslår 
överförmyndarkontoret att arvode ska utgå för dessa aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
• Muntlig föredragning av tf. förvaltningschef 

_ _ _ _ 
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§ 111 Övriga frågor 
Diarienummer: ÖN-2016-00006 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att bjuda in socialtjänstens förvaltarenhet till nämnden för att 
informera om förvaltarenhetens arbete. 
 
att vidarebefordra fråga avseende stickprover till utbildningen med 
Eva von Schéele i Hudiksvall den 30 januari 2017. 
 
att tf. förvaltningschefen ska återkomma till nämnden med rapport 
om förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 

Överläggning 
Carin Walldin (S) yrkar att socialtjänstens förvaltarenhet bjuds in till 
överförmyndarnämnden för att berätta om deras verksamhet, mot 
bakgrund av att det var länge sedan överförmyndarnämnden mottog 
sådan information och att förvaltarenheten har utvecklats sedan dess. 
Det blir också nämndens beslut. 
 
Bo Sjödin (S) återupptar frågan om nämndens kontroll av gode män 
och förvaltare. Han menar att det är viktigt att nämnden säkerställer 
att gode män och förvaltare faktiskt verkställer sina uppdrag i 
enlighet med vad de uppgivit för nämnden, exempelvis i fråga om 
inköp till huvudmän. Nämnden för en längre diskussion om 
stickprover och enas därefter för att frågan om möjligt ska dryftas i 
samband med ett utbildningstillfälle för nämnden i januari 2017. 
 
Erik Rapp (S) efterfrågar information om förvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete; exempelvis vilka handlingsplaner som finns, hur 
arbetsplatsträffarna är utformade samt vilka skyddsronder som 
nyligen genomförts eller är inplanerade. Han yrkar att 
förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa detta för nämnden. Det 
blir också nämndens beslut. 
 
_ _ _ _ 
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