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Tid 
Plats 

Kl. 08.30 – 13.30 
KS-salen, Sundsvalls kommun 

Ledamöter Närvarande Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

Anette Lövgren (S) Ånge, 
ordförande 

X 
  

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

- Annelie Leman Hamrin (C) §§1-17, 20-
22

Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall X 
Bertil Swenson (M) Sundsvall X 

Ersättare Närvarande Tjänstgör paragraf 

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

X 
- 

§§ 1-17, 20-22

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

X (9.15-13.30) 
X 

§§ 18-19

Övriga närvarande 
Therese Samuelsson Östlund 
Anneli Jonsson 

Överförmyndarchef 
Bitr.överförmyndarchef/jurist/sekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet omfattar §§ 1-22 

Det noteras till protokollet att Annelie Leman Hamrin tjänstgör som 
ersättare i Mandy Eriksson Neus (S) frånvaro i §§ 1-17 och §§ 20-22 
samt att Annelie Leman Hamrin (C) anmäler jäv i §§ 18-19. Anna 
Arvidsson (S) tjänstgör som ersättare.  

Justeras 

Anette Lövgren 
Ordförande 

Anneli Jonsson 
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 Anette Lövgren ska Bo Sjödin justera dagens 
protokoll. Ersättare är Bertil Swenson. Justering sker 2022-02-04 kl. 
10.00 i Sundsvalls kommunhus.  

_ _ _ _ 
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§ 1 Information från ordförande 
(ÖN-2022-00001-1) 
 
Det finns inget att rapportera då beslut om ny ordförande ännu inte 
kommit. 
 
_ _ _ _ 
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§ 2 Information från förvaltningen 
(ÖN-2022-00002-1) 
 
Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 
 

• Årsräkningar: Det är tre årsräkningar kvar från 2020.  
Av 2021 års årsräkningar har 89 stycken inkommit och 38 av 
dessa är granskade.  
Förra året begärdes det in kompletteringar i 50 % av alla 
årsräkningar vilket motsvarar 930 st begäran om 
kompletteringar.  
Förvaltningen har haft planeringsdagar i januari där den bland 
annat diskuterat hur den kan hjälpa ställföreträdarna att 
upprätta så bra årsräkningar som möjligt.  
Förvaltningen kommer att erbjuda utökade telefontider bland 
annat kvällstid för att ersätta de årsräkningsstugor som inte 
kan hållas på plats pga covid -19. 
Förvaltningen erbjuder även en e – utbildning vilken i 
dagsläget har ca 70 stycken anmälda deltagare. 

• Rekrytering: Förvaltningen fortsätter att skicka ut 
förfrågningar och har haft kampanjer på facebook samt en 
rekryteringstelefon öppen tre dagar i veckan. Trots insatser 
har intresset varit lågt.  

• Länsstyrelsen utför sin årsliga tillsyn i form av aktgranskning 
och återkoppling på tillsynen väntas 2022-02-08. 

• Överförmyndarkontoret har tagit emot en praktikant från 
Yrkeshögskolan Mitts paralegalutbildning som kommer vara 
på kontoret i tio veckor.  

• Digitalisering av akter – 10 % är inskannat. Kostnaden för 
skanningen uppskattas till 500 000 kr och beräknas vara klart 
under 2022.  

• Överförmyndarnämnden har mottagit ett brev från en 
ställföreträdare som anser att förvaltningen uttrycker sig 
hotfullt i sina skrivelser. Länsstyrelsen har kontrollerat och 
konstaterat att språkbruket inte avviker från andra 
myndigheters.  

_ _ _ _ 
 
 
  



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-01-28 7 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 3 Arbetsmiljö 
(ÖN-2022-00020-1) 
 
Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 
 

• Sjukfrånvaron under december uppgick till 12,1 % och i 
januari till 5,1 %.  

• En medarbetare avslutade sin anställning vid årsskiftet. 
• Förvaltningen har gått ut med annons för att rekrytera en 

medarbetare till den vakanta tjänsten och en 
visstidsanställning på nio månader för att kompensera den 
ökade arbetsbelastningen kontoret har haft pga hög 
sjukfrånvaro under 2021. 

• Förvaltningen har haft två planeringsdagar under januari.  
 
_ _ _ _ 
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§ 4 Internkontroll Överförmyndarnämnden 2022 
(ÖN-2022-00006-1) 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 
 
att de kontrollpunkter som ska ingå i 2022 års internkontrollplan är: 

- Rekrytering 
- Sjukfrånvaro 
- Digitalisering 
- Lagar och regler 

 

Ärendet 
Överförmyndarnämnden Mitt ska årligen upprätta en intern 
kontrollplan. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram en bruttolista 
beträffande risker att inte målen nås, rapportering sköts eller reglerna 
följs för år 2022. 

Överläggning 
Nämnden diskuterar vilka kontrollpunkter som ska fastställas i 
internkontrollplanen för 2022. De punkter som ska läggas till under 
att-sats 1 och därmed ingå i internkontrollplanen: 

- Rekrytering 
- Sjukfrånvaro 
- Digitalisering 
- Lagar och regler 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00006-1 - Internkontroll 

Överförmyndarnämnden 2022 
• Bilaga ÖN-2022-0006-1 Tjänsteskrivelse Internkontroll 
• Bilaga Instruktion för väsentlighet och riskbedömning 1.0 
_ _ _ _ 
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§ 5 Reviderad delegationsordning 2022
(ÖN-2022-00003-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna och fastställa delegationsordning enligt förvaltningens 
förslag  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00003-1 - Reviderad

delegationsordning 2022
• Bilaga Delegationsordning 2022
_ _ _ _
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 Statistik januari 2022
(ÖN-2022-00019-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00019-1 - Statistik januari 2022
_ _ _ _
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§ 7 Medlemskap i FSÖ 2022
(ÖN-2022-00022-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att samtliga ledamöter och ersättare i nämnden är medlemmar i FSÖ 
2022 och kostnaderna för medlemskapet belastar nämnden.  

Ärendet 
Föreningen Sverige överförmyndare (FSÖ) är en ideell förening som 
vänder sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och andra personer 
som har intresse för överförmyndarfrågor. Verksamheten består 
bland annat i att anordna utbildningar för föreningens medlemmar, 
arrangera studiedagar och yttra sig i olika frågor med koppling till 
överförmyndarområdet.  

Medlemsavgiften för år 2022 är 500 kr per medlem. Totala 
medelkostnaden för ledamöter och ersättare i nämnden är 6000 kr. 

Nämnden behöver ta ställning till om ledamöter och ersättare ska 
vara medlemmar i föreningen och kostnaden för medlemskapet ska 
belasta nämnden.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00022-1 - Medlemskap i FSÖ 2022
_ _ _ _
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§ 8 Översyn av policy
(ÖN-2022-00041-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att fortsatt vidhålla tidigare fastställd policy rörande polisanmälan. 

Ärendet 
Enligt beslut om policy för polisanmälan ska policyn följas upp. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00041-1 - Översyn av policy
• Bilaga Policy avseende polisanmälan ÖFN MITT
_ _ _ _
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§ 9 Attesträtt 2022
(ÖN-2022-00018-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att utse attestanter enligt upprättad förteckning samt att beslutet ska 
gälla fr.o.m. 2022-01-01 

Ärendet 
Enligt kommunens attestreglemente ska nämnd årsvis fatta beslut om 
vilka som ska ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för 
dessa. I  bilaga Attestförteckning,  framgår vilka som föreslås som 
beslutattestanter och ersättare för 2022. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00018-1 - Attesträtt 2022
• Bilaga Attestförteckning inom OFN Mitt 2022.
_ _ _ _
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§ 10 Arvode för tillfälliga vårdnadshavare
(ÖN-2022-00003-2) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att arvode och kostnadsersättning för tillfälliga vårdnadshavare 
fastställs utifrån nämndens arvodespriniciper gällande arvode för 
ensamkommande barn. 

Ärendet 
Den 1 juni 2021 tillkom nya bestämmelser i föräldrabalken 6 kap. om 
tillfällig vårdnadshavare. Det åligger överförmyndarnämnden att 
besluta om arvode och ersättning för utgifter för tillfällig 
vårdnadshavare.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00003-2 - Arvode för tillfälliga

vårdnadshavare
• Bilaga Arvodesprinciper-91045
• Bilaga Cirkulär 21_976 Ett stärkt barnrättsperspektiv i

vårdnadstvister (1)
_ _ _ _ 
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§ 11 Dokument för kännedom januari
(ÖN-2022-00021-1) 

Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 

• 2021-12-01 var det ägarsamråd. Information om vad som togs
upp på mötet.

Bilaga Anteckningar - Ägarsamråd 2021-12-01 
_ _ _ _ 
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§ 12 Information om de enskilda kommunerna
(ÖN-2022-00040-1) 

Ordförande Anette Lövgren informerar: 

• Ordförande Anette Lövgren och överförmyndarchef Therese
Samuelsson Östlund kommer besöka kommunstyrelsen 2022-
02-15 och fullmäktige 2022-02-28 i Ånge kommun för att
informera om överförmyndarverksamheten.

_ _ _ _ 
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§ 13 Årsrapport 2021
(ÖN-2022-00024-1) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att godkänna upprättad årsrapport för 2021 

att överlämna årsrapporten till nämndens samverkande kommuner 

Ärendet 
Årsrapporten följer upp nämndens verksamhetsplan för 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00024-1 - Årsrapport 2021
• Bilaga Arsrapport 2021 (Overformyndare)
• Bilaga Årsrapport 2021 Bilaga 1, måluppfyllelse
_ _ _ _
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