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Överförmyndarnämnden 2021-04-28 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2021-04-28, kl.13.00-14.45 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Josefin Gustafsson ersätter Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Maud Gustavsson ersätter Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Roger Sandström ersätter Anna-Belle Strömberg 

Svante Lundberg 

 

Ersättare Marie-Louise Nilsson 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 47-56 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 57-60 

Åsa Pålsson Stråe, sekreterare, §§ 47-60 

 

Utses att justera Josefin Gustafsson  

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 47-49 

Protokoll B:  §§ 50-60 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Åsa Pålsson Stråe  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Josefin Gustafsson  
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 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2021-04-28 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2021-05-07 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2021-05-29 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Åsa Pålsson Stråe 
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Öfn § 47 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Josefin Gustafsson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 48 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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Öfn § 49 

 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå Kommunfullmäktige har antagit nya riktlinjer för aktiverande 

styrning. Umeå kommunstyrelse har fått i uppdrag att säkra att de nya 

riktlinjerna implementeras i samtliga kommunens nämnder.  

De nya riktlinjerna innebär en utfasning av tidigare beslut om Umeå 

kommuns styrmodell, modell för målstyrning och styrning i horisontella 

perspektiv. Vidare innebär det tydliga förbättringar av den aktiverande 

styrningen via grunduppdrag, inriktningsmål och tilläggsuppdrag.  

 

Umeå vill mer! Umeå kommun har höga ambitioner och en stark vilja 

till förändring. I ett kommunalt sammanhang handlar ofta dessa 

förändringar om att utveckla kommunen som plats att leva, verka och bo 

på samt att utveckla de kommunala verksamheterna och den service 

kommunen ger till kommuninnevånare, näringsliv, ideella aktörer och 

andra samarbetspartners.  

 

Att styra mot förändring sker ofta med hjälp av mål, inriktning, planer, 

strategier och uppdrag som uttrycker vilken förändring som ska uppnås. 

Styrningen sker även genom att kommunens ledning följer upp hur väl 

kommunen och kommunens verksamheter lyckas genomföra sina mål 

och vilken förändring, vilka resultat och effekter kommunen och 

kommunens verksamheter åstadkommit i förhållande till dessa mål.  

 

Baksidan av myntet är att förändringar kräver tid, uppmärksamhet och 

resurser för att lyckas. Om kommunen försöker förändra allt samtidigt 

tar resurserna snabbt slut, kommunen har helt enkelt inte kapacitet att 

förändra allt samtidigt. Och om det då inte sker prioriteringar kommer 

det i bästa fall ta onödigt lång tid att åstadkomma beslutade 

förändringar, i sämsta fall innebär avsaknaden av prioritering att avsedd 

förändring helt uteblir.  
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Att styra för förändring ställer därför krav på att kommunen prioriterar, 

väljer ut och sätter fokus på de förändringar som den politiska ledningen 

anser vara viktigast och till störst nytta för kommuninnevånare, 

näringsliv och ideella aktörer. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun 

2021-03-29 Protokollsutdrag § 58, Umeå kommun, kommunfullmäktige 

 
 

 


