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Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 1 

Tid 
Plats 

Kl. 09.00 – 11.15 
Ajournering: 9.30 – 9.45, 10.20 – 10.25 
KS-salen, Sundsvalls kommun 

Ledamöter Närvarande Tjänstgörande 
ersättare 

Tjänstgör 
paragraf 

Pirjo Linna (S), Sundsvall, 
ordförande 

X 

Anette Lövgren (S) Ånge, vice 
ordförande 

X Anna Arvidsson (S) §§ 34-35

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

X 

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

Ersättare Närvarande Tjänstgör paragraf 

Anneli Leman Hamrin (C)  X 
Pontus Jansson (V) Sundsvall X 
Ida Lindström (C) Timrå - 
Yvonne Kardell (C) Nordanstig - 
Anna Arvidson (S) Ånge X §§ 34-35
Johnny Nyman (L) Sundsvall X 

Övriga närvarande 
Therese Samuelsson Östlund 
Malyn Holmbom 
Katarina Thor 
Anneli Jonsson 

Överförmyndarchef 
Nämndsekreterare 
Utredare 
Bitr. Överförmyndarchef/jurist 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet omfattar §§ 23-37 

Det noteras till protokollet att § 28 och § 37 justeras separat.  
Anette Lövgren (S) anmäler jäv i §§ 34-35 och deltar inte i 
handläggningen av dessa ärenden. Tjänstgörande ersättare är Anna 
Arvidson (S). 
Anneli Leman Hamrin (C) och Anna Arvidson (S) anmäler jäv i § 36 
och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Justeras 

Pirjo Linna 
Ordförande 

Malyn Holmbom 
Sekreterare 

Mandy Eriksson - Neu 
Justerare 

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



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 3 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Justering 

Utöver ordförande Pirjo Linna ska Mandy Eriksson - Neu justera 
dagens protokoll. Ersättare är Bertil Swenson. Justering sker 2022-
03-08 kl. 14.00 i Sundsvalls kommunhus.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 4 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 Information från ordförande - februari
(ÖN-2022-00001-3) 

Ordförande Pirjo Linna informerar: 

• Pirjo Linna deltar på sitt första sammanträde som ny
ordförande och ger en presentation av sig själv.

• Rekryteringssvårigheter och en allt äldre befolkning tas upp,
där en stor del av den äldre generationen kommit till Sverige
genom arbetskraftsinvandring och många tappar sitt inlärda
språk vid t ex en demenssjukdom.

• Pirjo Linna har läst ställföreträdarutredningen och välkomnar
de förslag som förbättrar för ställföreträdarna.

• Funderingar kring att justera Nordanstigs arvodesnivåer med
Gävleborgs län.

• Pirjo Linna har varit i kontakt med Individ – och
arbetsmarknadsförvaltningen för att se vad de kan bidra med
för insatser.

• Pirjo Linna har själv gedigen erfarenhet av frivilliguppdrag
genom att själv varit god man, familjehem, tagit emot
ensamkommande mm.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 5 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 Information från förvaltningen - februari
(ÖN-2022-00002-3) 

Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 

• Digitalisering – 20 % av förvaltningens akter har lämnats ut
för skanning.

• 2022-02-02 erbjöds alla ställföreträdare utbildning i
redovisning i e-wärna. Ca 70 personer deltog. 102 räkningar
inlämnade digitalt.

• 50 % av ställföreträdarna har lämnat in sina årsräkningar, av
dessa är 102 årsräkningar inlämnade digitalt. 2022-03-01 är
sista dagen för att lämna in årsräkningarna.

• Över 200 årsräkningar är granskade, vilket motsvarar 20 %.
Förra året var 8 % granskade vid denna tid.

• Rekrytering -  Förvaltningen har 182 rekryteringsärenden i
dagsläget. För tillfället finns inga rekryteringsärenden alls i
Ånge. Rekryteringsgruppen arbetar utifrån årshjulet och gör
regelbundna förfrågningar. Det är fortsatt låg svarsfrekvens.
Förvaltningen satsar på långsiktigt arbete för att skapa
intresse och medvetenhet om uppdraget.

• Förvaltningen har haft kontakt med samverkanskommunernas
informatörer om att regelbundet sprida information om saker
relaterat till överförmyndarverksamhet.

• Förvaltningen är i slutfasen av rekrytering av en ny
medarbetare till den vakanta tjänsten.

• Gått igenom förra årets revisionsrapporter från KPMG. Två
av dessa har inte besvarat. Det kommer att komma remisser
och rapporter till nämnden under våren.

• Länsstyrelsens tillsyn -  Länsstyrelsen har gjort en större
kontroll än vanligt. Tid är avsatt för protokollet som bör
komma snart. Generellt var det funderingar kring
kommunikation, tydligare hänvisningar, ordning i akterna.
Det togs upp att nämndemännen spelar en stor roll i
rekryteringen och spridningen av information om uppdraget.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 6 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Arbetsmiljö februari
(ÖN-2022-00020-8) 

Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 

• Medarbetarsamtalen är genomförda. Det har varit bra samtal.
Förvaltningen beslutade om en ny arbetsmiljöplan på senaste
APT.

• Överförmyndarkontoret ligger i topp inom kommunen avseende
medarbetarenkäten. Kontoret är rött på arbetsbelastning och det
är konstaterat att det beror på sjukfrånvaron under 2021.

• I kontorets arbetsmiljöplan finns kompetensutveckling med
utifrån kriteriet kunniga och engagerade medarbetare. I början av
året erbjuds överförmyndarnyheter. Nästan alla har deltagit på
den.

• Sjukfrånvaron i januari rullande 12 samma som december,
ackumulerat under 2022 är 4,2 %

• Riskbedömningen för arbetsmiljöplanen gjordes utifrån reslutatet
på medarbetarenkäten.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 7 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 Presentation om barnärenden
(ÖN-2022-00002-4) 

Utredare Katarina Thor har en presentation om ärenden för omyndiga 
inom överförmyndarverksamheten. 

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 8 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 Statistik februari 2022
(ÖN-2022-00019-3) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att notera informationen 

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00019-3 - Statistik februari 2022
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 Attestförteckning 2022
(ÖN-2022-00018-3) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att utse attestanter enligt upprättad förteckning 

Ärendet 
Enligt kommunens attestreglemente ska nämnd årsvis fatta beslut om 
vilka som ska ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för 
dessa. Nämnden har den 2022-01-28 beslutat om attestanter för 2022. 
Efter beslut ÖN-2022-00022-1 har Pirjo Linna utsetts som ny 
ordförande för Överförmyndarnämnden Mitt. Således behöver 
attestförteckningen för 2022 revideras.  

I bilaga Attestförteckning, framgår vilka som föreslås som 
beslutattestanter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00018-3 - Attestförteckning 2022
• Bilaga Attestförteckning inom OFN Mitt 2022
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 Internkontrollplan Överförmyndarnämnden
Mitt 2022
(ÖN-2022-00006-2) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna internkontrollplanen för 2022 

Ärendet 
I kommunens reglemente för intern kontroll anges att nämnderna 
varje år ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämnden beslutade (ÖN-2022-00006-1) att följande 
punkter ska ingå i 2022 års internkontrollplan: 

- Rekrytering
- Sjukfrånvaro
- Digitalisering
- Lagar och regler

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse – ÖN-2022-00006-2 – Internkontrollplan

Överförmyndarnämnden Mitt 2022
• Bilaga Intern kontrollplan – förslag för 2022

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 Remiss, uppföljning av Natur- och
friluftsplanen
(ÖN-2022-00039-3) 

Beslut 

Överförmyndarnämnden Mitt beslutar 

att godkänna förvaltningens yttrande som sitt eget 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsekontoret 

Ärendet 
Ärendet avser en uppföljning av Sundsvalls kommuns natur- och 
friluftsplan.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - ÖN-2022-00039-3 - Remiss, uppföljning av

Natur- och friluftsplanen
• Bilaga Uppföljning natur- och friluftsplanen
• Bilaga Natur-och friluftsplanen
• Bilaga Idékatalog - åtgärder till Natur- och friluftsplan 171128
• Bilaga Fakta och planeringsunderlag - Natur och friluftsliv

171128
_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31 Information om de enskilda kommunerna -
februari
(ÖN-2022-00040-3) 

Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar: 
• Representanter från nämnden och förvaltningen deltog 2022-

02-15 på kommunstyrelsen i Ånges sammanträde och
presenterade Överförmyndarnämnden Mitts verksamhet.

• 2022-02-28 kommer representanter från nämnden och
förvaltningen att delta på kommunfullmäktige i Ånge och
även då presentera Överförmyndarnämndens Mitts
verksamhet.

_ _ _ _ 



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32 Dokument för kännedom - februari
(ÖN-2022-00021-3) 

• Bilaga presentation till kommunstyrelsen Ånge 2022-02-15
• Bilaga presentation till kommunfullmäktige Ånge 2022-02-28
_ _ _ _



Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida

Överförmyndarnämnden Mitt 2022-02-25 14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 Övriga frågor - februari
(ÖN-2022-00033-1) 

• Ledamot Mandy Eriksson Neu påtalar att tillgängligheten via
kommunreceptionen inte fungerar som utlovat,
överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund kommer ta
kontakt med kommunreceptionen angående detta.

• Överförmyndarchef Therese Samuelsson Östlund informerar
om att hon varit i kontakt med Lön och pension gällande
problemen med utbetalning av arvoden och förlorad
arbetsinkomst.

_ _ _ _ 
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