
 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (34) 

 

Överförmyndarnämnden 2020-01-22 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2020-01-22, kl 13.00-14.30 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Marianne Sandström, ersätter Sofie Gustafsson 

Roger Sandström, ersätter Annika Westin 

Maud Gustavsson, ersätter Svante Lundberg 

 

 

Ersättare Marie-Louise Nilsson 

Josefine Gustafsson  

Gunilla Edlund 

Anneli Kuosmanen 

Bengt Nilsson 

 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 1-16, 

Jens Hjalmarsson, tjänsteman Örnsköldsvik, föredragande § 2 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 17-21 

Susanne Töyrä, sekreterare, §§ 1-21 

Lovisa Wanhatalo, praktikant 

 

Utses att justera 

 

Åke Lindgren 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 1-9 

Protokoll B:  §§ 10-21 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Susanne Töyrä  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Åke Lindgren  
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 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2020-01-22 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2020-01-30 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2020-02-21 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Susanne Töyrä 
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Öfn § 1 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Åke Lindgren att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 2 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 3 

 

Budget 2020 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna budgetförslag 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden behöver renodla och skapa tydlighet för vad 

som ingår i de gemensamma kostnaderna i regionen (ÖFUR) och vad 

som ligger på Umeå kommun.  

 

Förändringar jmf med budget 2019: 

 

- Kostnader och intäkter har indexuppräknats 

- Kostnaden för en förvaltare flyttas från Umeå kommuns budget 

till ÖFUR (-655 tkr)  

- Intäkterna avseende en förvaltare från samverkanskommuner 

flyttas från Umeå kommuns budget till regionen. (+192 tkr) 

- Ökade driftskostnader pga. E-tjänst (-100 tkr) 

- ¾ av intäkterna från förvaltarverksamhet flyttad från ÖFUR till 

Umeå kommuns budget. (-540 tkr) 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse budgetförslag 2020 
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Öfn § 4 

 

Kompetensförsörjningsplan 2020-2022 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna kompetensförsörjningsplan 2020-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för framtagen kompetensförsörjningsplan 2020-2022. Den 

viktigaste resursen inom överförmyndarnämnden är kompetenta och 

engagerade medarbetare. En väl fungerande kompetensförsörjning 

innebär att verksamheten har medarbetare med rätt kompetens för att nå 

de mål som verksamheten har.  

 

Kompetensförsörjningsplanen fastställer inriktningen på arbetet med 

kompetensförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Kompetensförsörjningsplan 2020-2022, Umeåregionens 

överförmyndarnämnd 
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 Öfn § 5 

 

Barnkonventionen blir lag 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

FN:s generalförsamling antog 1989 konventionen om barnets rättigheter. 

Sverige har sedan 1990 som ett av de första länderna skrivit under 

barnkonventionen. Nu blir den svensk lag 1 januari 2020. Med 

anledning av detta behöver nämnder och tjänsteorganisationen lära sig 

och förhålla sig till den nya lagstiftningen.  

 

Kommunfullmäktige i Umeå kommun har beslutat att 

utbildningsinsatserna genomförs i samråd med respektive nämnds 

presidium och anpassar till varje nämnds verksamhetsområde.  

 

Beslutsunderlag 

Umeå kommun Kommunfullmäktige Protokoll § 304, 2019-12-16,  

Motion 28/2019 Barnkonventionen lag 2020 

 
  



 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 8 

 

Överförmyndarnämnden 2020-01-22 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 Öfn § 6 

 

Anvisning för mål och uppdragsuppföljning 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förändringar i lagen om kommunal bokföring och redovisning innebär 

skärpning av kraven på återrapportering från kommunens styrelse och 

nämnd till kommunfullmäktige avseende mål och uppdrag. 

 

För att underlätta samanställning och bedömning krävs att styrelser och 

nämnder redovisar om och i vilken omfattning de uppnått mål samt 

verkställt uppdrag från kommunfullmäktige på ett sådant sätt att 

sammanställning är möjlig. 

 

Samtliga nämnder får i uppdrag att i bilaga eller inom ramen för 

tertialrapporten till årsbokslut (T3) särredovisa bedömning av 

måluppfyllelse med motivering samt status i uppdrag från 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Umeå kommun Kommunstyrelsen Protokoll § 206, 2019-12-03, 

Anvisning för mål- och uppdragsuppföljning 2019 
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 Öfn § 7 

 

Strategi för extern kommunikation 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå kommun är en offentlig verksamhet som finns till för 

medborgarna vilket innebär att vi har ett viktigt kommunikationsansvar. 

Det ska vara enkelt att ta del av tillförlitlig information om stöd och 

service som vi erbjuder. Det ska vara enkelt att följa beslut som fattas av 

våra politiker i kommunala styrelser, nämnder och utskott. Umeå 

kommuns medborgare ska kunna följa pågående arbete och ha kunskap 

om när och hur i processen det finns möjlighet att påverka. 

 

Kommunens kommunikationsstrategi är ett stöd för att förverkliga mål 

som har beslutats av kommunfullmäktige. Kommunikationsstrategin ska 

utgöra grunden när verksamheterna utformar sin egen kommunikation. 

Strategin är en övergripande kommunikationsstrategi för extern 

kommunikation för organisationen Umeå kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Umeå kommun Kommunfullmäktige Protokoll § 271, 2019-11-25,  

Strategi för extern kommunikation 
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Öfn § 8 

 

Delegation uttagsmedgivande 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Delegera beslutanderätten till handläggare Camilla Carlstedt i följande 

grupper av ärenden enligt delegationsförteckningen; 

 

Föräldrabalken 13:8 (mer än 3 prisbasbelopp per huvudman och år) 

Underåriga 

Föräldrabalken 14:8 (mer än 3 prisbasbelopp per huvudman och år) 

Vuxna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 19 kap 14 § föräldrabalken får överförmyndarnämnden uppdra till 

en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på 

nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden.  

 

Överförmyndarnämnden anser att handläggare Camilla Carlstedt har den 

kompetens som krävs. Överförmyndarnämnden ger Camilla Carlstedt 

fullmakt att företräda nämnden då hon handlägger ärenden som kräver 

beslut enligt dessa paragrafer. 

 

Protokollet ska skickas till 

Camilla Carlstedt 
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 Öfn § 9 

 

Kvalitetsdeklaration 2020 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Fastställa kvalitetsdeklarationen och lägga informationen till 

handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet  

Chef redogör för kvalitetsdeklarationen för Umeå och Örnsköldsvik. 

Deklarationen indikerar överförmyndarnämndens tillika verksamhetens 

uppdrag samt löften till medborgarna.  

 

Beslutsunderlag  

Kvalitetsdeklaration 2020 Umeå 

Kvalitetsdeklaration 2020 Örnsköldsvik 

 
 


