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Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17 1 

Tid Kl. 08:30-14:30 
Plats Rum 350, kommunhuset 

Ledamöter           Närvarande          Tjänstgörande ers 

Rose-Marie Antonic, (S) 
Sundsvall, ordförande 

X

Anette Lövgren (S) Ånge,  
v ordförande 

X 

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

Anna Arvidsson (S) 

Lars-Åke Andersson (S), 
Sundsvall 

X 

Bertil Swenson (M), Sundsvall 

Ersättare 

X 

Annelie Leman Hamrin (C), 
Sundsvall 

X 

Pontus Jansson (V), Sundsvall X 
Ida Lindström (C) Timrå 
Yvonne Kardell (C), Nordanstig 
Anna Arvidson (S), Ånge 
Johnny Nyman (L) Sundsvall 

Övriga närvarande 

X 

Therese Samuelsson Östlund 
Anneli Jonsson 
Ulrika Danielsson 

Överförmyndarchef 
Bitr. Överförmyndarchef/jurist 
Nämndsekreterare/utredare 
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Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet omfattar §§ 204-224 

Det noteras till protokollet att ärende § 212 utgår. 

Justeras 

Rose-Marie Antonic 
Ordförande 

Therese Samuelsson Östlund 
Överförmyndarchef 

Bertil Swensson 
Justerare 

Bevis/anslag 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla. 
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Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17 3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justering 

Utöver ordförande ska Bertil Swenson justera dagens protokoll. 
Ersättare är Anette Lövgren. 

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 204 Utbildning i hur man använder plattor
(ÖN-2021-00002-20) 

Ärendet 
Servicecenter IT informerar och hjälper till med inloggning i plattor. 

_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 205 Information från ordförande - december
(ÖN-2021-00001-20) 

Ärendet 
Ordförande Rose-Marie Antonic informerar: 

Det har varit ägarsamråd där Rose-Marie Antonic och Anette 
Lövgren närvarade. Det var framförallt två saker som stack ut och det 
var det att man får vänta länge på att bli entledigad som 
ställföreträdare och att man får vänta länge på att få en god man.  

Det har kommit nationell statistik. Av den framgår att vi granskar 10 
procent med anmärkning och nationellt är det 2 procent. Örebro 
granskar 26 procent med anmärkning och Umeå 1 procent med 
anmärkning. 
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 206 Information från förvaltningen - december
(ÖN-2021-00002-18) 

Ärendet 
Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 

• Information om rekrytering och rekryteringsinsatser. Bland 
annat information på bussar och på facebook.  Samtliga 
bytesärenden i Ånge utom ett är lösta. I Nordanstig får vi inga 
svar alls på våra förfrågningar.

• Förvaltarenheten har tagit över två nya ärenden i december 
och vi har tagit emot två ärenden tillbaka från dem som nu 
kan hanteras av ideella ställföreträdare

• När det gäller årsräkningar har vi granskat 98 procent.

• Sjukskrivningar samt frånvaro på grund av VAB har gjort att 
vi har fått prioritera.

• Fråga från nämnden om granskningen beräknas bli klar innan 
årsskiftet. Bedömningen är att några årsräkningar inte 
kommer att bli färdiggranskade innan årsskiftet.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 207 Information från god man
(ÖN-2021-00009-3) 

Ärendet 
Lisa Fritzon, god man och förvaltare, informerar om vad 
godmansuppdraget respektive förvaltaruppdraget innebär i praktiken: 

Lisa berättar att hon varit god man/förvaltare sedan 2003, först i 
Kramfors och i Sundsvall från 2006. Lisa berättar om vilka 
huvudmän som hon har haft.  

Lisa berättar vidare om utmaningar under åren. En svårighet är kravet 
att besöka en gång per månad, sex besök kan vara tillräckligt. I de 
fall huvudmannen inte har någon anhörig, eller annan, som kan 
hjälpa till så får en god man ingen ersättning för bilresor när gode 
mannen hjälper till med större inköp för dessa personer.  

Lisa berättar om hot och upprepade sms på nätterna. Hon har gjort 
två polisanmälningar under åren som förvaltare/god man.  

Lisa beskriver problemen med att göra olika inköp, t.ex. när bankid 
eller kort krävs.  

Lisa lyfter även utmaningar med den digitala redovisningen. 

Lisa skulle önska att kommunikationen med Överförmyndarkontoret 
skulle kunna ske smidigare och snabbare. Även möjligheten att bli 
utbytt när huvudmannen och gode mannen kommit på kant med 
varandra.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 208 Arbetsmiljö - december
(ÖN-2021-00020-23) 

Ärendet 
Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar 

•Vi har en fortsatt hög sjukfrånvaro. Vi har gjort mycket övertid, 635
timmar. Ingen enskildpersonal som tagit ut mer än 200 timmar

•Det har gjorts en enkät om arbetsmiljö där man uppfattade
arbetsbelastningen som hög.

•En administratörstjänst är förlängd redan. En praktikant kommer,
ska inte jobba under praktiken men en möjlig lösning kan vara att den
personen senare kan jobba extra.

•Vi har haft FSG och där har övertiden lyfts och facket hade ingen
synpunkt på det. Mål- och resursplan, medskick att målen inte ska
vara visioner utan stå i relation till vilka resurser som finns. Speciellt
kopplat till rekrytering.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17 9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 209 Löpande uttag av reseersättning 2021
(ÖN-2021-00003-4) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden har, i beslut ÖN-2018-00020-14, beslutat att 
delegera till Överförmyndarchef att fatta beslut rörande uttag av 
löpande reseersättning samt att ärendet ska följas upp årligen. 

Beslut om löpande uttag av reseersättning har fattats i 3 akter av 
överförmyndarchef. Det är samma ställföreträdare (man) i samtliga 
akter. Samtliga huvudmän är kvinnor. Det är två godmanskap och ett 
förvaltarskap.  

Skäl för beslut i samtliga ärenden är att ställföreträdaren har vid 
ansökan om löpande reseersättning 7 uppdrag som god 
man/förvaltare. Detta innebär höga resekostnader som 
ställföreträdare.  Vidare förväntas huvudmännen i samtliga akter ha 
en inkomst för 2021 som överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller 
har tillgångar som över stiger 2 gånger prisbasbeloppet.  

Samtliga beslut avser år 2021.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00003-4 - Löpande uttag av

reseersättning 2021
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 210 Statistik vite 2021
(ÖN-2021-00014-87) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen. 

Ärendet 
Nämnden har begärt en årlig uppföljning av nämndens beslut om 
vite.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00014-87 - Statistik vite 2021
_ _ _ _
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 211 Granskningsrutin 2022
(ÖN-2021-00040-1) 

Beslut  

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att anta de föreslagna riktlinjerna för år 2022 avseende granskningen 
av 2021 års årsräkningar 

att akter där ställföreträdaren har väntat på byte i mer än ett år ska 
djupgranskas.  

Ärendet 

En av nämndens huvuduppgifter är att utöva tillsyn över hur 
ställföreträdare sköter sitt uppdrag. 

Ställföreträdarnas redovisning ska granskas en gång per år. 
Ställföreträdarna ska varje år före den 1 mars inkomma med en 
redovisning över sitt uppdrag under föregående år. 

Förvaltningen har tagit fram förslag för riktlinjer för hur 
granskningen ska ske för det aktuella året 

Överläggning 
Ordföranden yrkar på att nämnden lägger till en att-sats enligt 
följande: 

Att akter där ställföreträdare väntat på byte i mer än ett år 
ska djupgranskas.  

Ordförande Rose-Marie Antonic finner att det finns ett förslag till 
beslut och att det är att anta de föreslagna riktlinjerna. Nämnden 
beslutar enligt förslaget.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00040-1 - Granskningsrutin 2022
• Bilaga Granskningsrutin 2022



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17 12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ _ _ _ 
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§ 212 Information om styrmodellen
(ÖN-2021-00046-4) 

Ärendet utgår 
_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 213  Intern kontrollplan 2021, slutrapport
(ÖN-2021-00006-4) 

Beslut  

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna rapporten över uppföljningen av 2021 års internkontroll 

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens 
revisorer 

Ärendet 
Förvaltningen har, i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda internkontrollreglementet och överförmyndarnämndens 
interna kontrollplan, följt upp den interna kontrollen inom nämndens 
ansvarsområde 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00006-4 - Intern kontrollplan 2021,

slutrapport
• Bilaga Intern kontrollplan 2021 slutrapport
• Bilaga Ny Självdeklaration 2021 ifylld
_ _ _ _
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 214 Information från länsombudsträff
(ÖN-2021-00002-21) 

Ärendet 
Biträdande Överförmyndarchef/jurist Anneli Jonsson informerar: 

•Nyheter från styrelsen. FSÖ har lämnat sin remiss i
ställföreträdarutredningen. De har vidare uppvaktat
justitiedepartementet där de framhöll vikten av att hålla tidsplanen
och vikten av att det skapas en statlig myndighet.

•Det kommer att delas ut stipendium till bästa uppsats i ämnen som
beröröverförmyndarverksamheten. Stipendiet är på25000 kr och
kommer att betalas ut vid nästaårsmöte i Helsingborg

•FSÖ:s hemsida uppdateras löpande medinformation och nyheter.
Här kan man också läsa vad som avhandlas på styrelsemötena.
Hemsidan heter overformyndarna.se.

•Den nya blanketten för läkarintyg saknar väsentlig information som
är nödvändig föröverförmyndarna. Socialstyrelsen försöker lösa det
genom noggranna instruktioner hur man fyller i läkarintygen.

•Konferensen i Jönköping var den första i hybridform, dvs att det
gick att delta bådefysiskt och digitalt. Utifrån den enkät som gick ut
så tyckte 70% att den var bra, synpunkter var att det var mycket
teknikstrul.

•FSÖ-dagarna 2022 kommer att hållas den 24-26augusti i
Helsingborg.

_ _ _ _ 
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§ 215 Information om delegation
(ÖN-2021-00002-22) 

Ärendet 
Biträdande Överförmyndarchef/jurist Anneli Jonsson informerar om 
delegation 

_ _ _ _ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 216 Månadsrapport november 2021
(ÖN-2021-00004-8) 

Beslut  
Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna månadsrapporten för november 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-2021-00004-8 - Månadsrapport november

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

§ 218 Omprövning av förvaltarskap 2021
(ÖN-2021-00046-2) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen  

Ärendet 
Enligt 5 § 2 st Förmynderskapsförordning (1995:379) ska 
överförmyndaren årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för 
att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av 
förvaltarskapet. 

Överförmyndarnämnden har delegerat till förvaltningen, i beslut ÖN-
2017-05-19, att ompröva förvaltarskapet enligt 
förmyndarskapsförordningen.  

Endast de förvaltarskap som inte redan har omprövats 2021 eller 
anordnats inom 12 månader har omprövats. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00046-2 - Omprövning av

förvaltarskap 2021
_ _ _ _ 
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§ 219 Dokument för kännedom - december
(ÖN-2021-00021-14) 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00021-14 - Dokument för kännedom

- december
• Bilaga Arbetsmiljöansvaret ÖFN
• Bilaga Ägarsamråd 2021-12-01 Utskick
_ _ _ _
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§ 220 Information om de enskilda kommunerna -
december
(ÖN-2021-00045-9) 

Inga yrkanden, frågor eller beslut tas upp under punkten. 

_ _ _ _ 
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§ 221 Remissvar Ordförandeförslag om åtgärder
mot mäns våld mot kvinnor
(ÖN-2021-00043-12) 

Beslut  

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar  

att godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget samt 

att överlämna ärendet till plan- och utvecklingsutskottet.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 2021-06-28, uttalat en nollvision mot 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
Kommunfullmäktige har uppdragit överförmyndarnämnden att 
redogöra för hur  nämnden ska bidra till att uppfylla nollvisionens 
intentioner samt återrapportera till plan- och utvecklingsutskottet. 
Ärendet avser nämndens redogörelse.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00043-12 - Remissvar

Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot kvinnor
• Bilaga Ordförandeförslag om åtgärder mot mäns våld mot

kvinnor
• Bilaga Protokoll kommunfullmäktige 2021-06-28 § 170

Ordförandeförslag
_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2021-12-17 23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 222 Statistik december 2021
(ÖN-2021-00019-16) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2021-00019-16 - Statistik december 2021
_ _ _ _
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§ 223 Övriga frågor - december
(ÖN-2021-00035-15) 

Inga övriga frågor tas upp. 
_ _ _ _ 
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