
UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (34) 

 

Överförmyndarnämnden 2020-02-26 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2020-02-26, kl 13.00-15.35 

 

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

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Svante Lundberg 

Roger Sandström, ersätter Annika Westin 

 

Ersättare Marie-Louise Nilsson 

Martin Lundgren 

Marianne Sandström 

Maud Gustavsson 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 22-31, 33-36 

Jens Hjalmarsson, tjänsteman Örnsköldsvik, föredragande § 23 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 32, 37-41 

Ulrika Persson, sekreterare, §§ 22-41 

Lovisa Wanhatalo, praktikant 

 

Utses att justera Josefine Gustavsson 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 22-31 

Protokoll B:  §§ 32-41 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Ulrika Persson  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Josefine Gustavsson  
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 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2020-02-26 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2020-03-09 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2020-03-31 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Ulrika Persson 
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Öfn § 22 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Josefine Gustavsson att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 
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 Öfn § 23 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 24 

 

Utbildning barnkonventionen blir lag 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

From 1 januari blir barnkonventionen svensk lag. Kommunfullmäktige i 

Umeå kommun har fastslagit att presidie i varje nämnd tillsammans med 

verksamhetsansvarig chef planerar för utbildning av förtroendevalda 

samt tjänstemän. En viktig del av arbetet med barnets rättigheter ör att 

utveckla sin kompetens inom området. SKR (Sveriges kommuner och 

regioner) har tagit fram ett material om barns rättigheter, en 

webbutbildning på grundläggande nivå. Nämndens ledamöter genomgår 

webbutbildningen. 

 

Överförmyndarnämnden kommer i framtida beslut också att ta hänsyn 

till barnkonventionen som numera är svensk lag. 
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 Öfn § 25 

 

Rapport 2019 - Ställföreträdarna tycker till om 

överförmyndarenheten  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för resultatet av den enkätstudie som skickats ut till 

ställföreträdare. Syftet med studien är att undersöka 

överförmyndarenhetens tillgänglighet, information och bemötande för 

gode män och förvaltare 2019.  

 

Enkäten har skickats ut till 727 personer och 349 personer har besvarat 

den vilket motsvarar 48 % svarsfrekvens.  

 

Ställföreträdarna upplever att det har blivit lättare att komma i kontakt 

med enskilda handläggare och överförmyndarenheten jmf med 2018. 

Man önskar helst kunna ringa till överförmyndarenheten på 

förmiddagarna.  

 

2018 önskade ställföreträdarna helst komma i kontakt med 

överförmyndarenheten via mejl och 2019 är det främst via telefon.  

Ställföreträdarna vill helst ha information via mejl.  

 

Vad gäller överförmyndarenhetens bemötande finns en viss förbättring 

både via telefon, mejl och besök 2018 jmf med 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport 2019: Ställföreträdarna tycker till om överförmyndarenheten 
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Öfn § 26 

 

Verksamhetsuppföljning 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna verksamhetsuppföljning 2019 T3 och lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för verksamhetsuppföljning 2019. 

 

Ekonomiska resultatet för överförmyndarnämnden hamnar på ett 

underskott på -439 tkr. Underskott på KST 10010 beror på högre 

arvodeskostnader för nämndens ledamöter. Underskott på KST 10046 

beror på högre arvodeskostnader.  

 

Överskott på ÖFUR (KST 10011) är 99tkr för Umeåregionen varav 70 

tkr för Umeå kommun.  

 

Överskott ska enligt samverkansavtal debiteras, enligt fastställd 

fördelningsnyckel för Umeåregionen, till samverkande kommuner senast 

28 februari.  

 

Fördelningen av överskott för ÖFUR (KST 10011) fördelas enligt 

nedan: 

Umeås (+ 70 tkr), Robertsfors (+ 6.1 tkr), Bjurholm (+ 3.8 tkr), Vännäs 

(+7.1 tkr), Nordmaling (+ 6.2 tkr) och Vindeln (+5.4 tkr). 

 

Verksamheten har låg sjukfrånvaro, 1.9 %. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning 2019 

 

Protokollet ska skickas till 

Malin Blom EY 
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 Öfn § 27 

 

Internkontrollplan 2019  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att godkänna uppföljning av interna kontrollen för 2019 och att interna 

kontrollen varit tillräcklig. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Riskbeskrivning 

• Förändring i lagstiftning kan medföra ökade kostnader.  

• Hög arbetsbelastning kan medföra brister i handläggningen.  

• Gode män och förvaltare har inte tillräcklig kunskap om 

uppdraget och dess innebörd. 

• Svårigheter att rekrytera nya ställföreträdare. 

• Sårbarhet om ställföreträdare som har många uppdrag. 

• Inget införande av uppgraderat verksamhetssystem 

 

Genomförda åtgärder utifrån riskbedömning 

• Se över rutiner, checklistor och informationsmaterial som 

effektiviserar handläggningen. Strukturerat arbetssätt för att följa 

upp rutiner, Månadsuppföljning för att följa upp verksamhetens 

aktiviteter och mål. 

• Inlett pilotprojekt av e-tjänst för att effektivisera granskningen och 

arvodering 

• Interna stickprovskontroller genomförd under 2019.  

• Utvecklat våra utbildningar till ställföreträdare. 

• Tagit fram tydligare informationsmaterial till gode män och 

förvaltare.  

• Utredning färdigställd om möjlighet till mentorskap. 

• Verka för att minska antalet uppdrag för ställföreträdare, tillämpa 

ny rutin för att följa upp ställföreträdare med fler uppdrag än 10.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2019 
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Protokollet ska skickas till 

Malin Blom EY 

KS diarium 
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 Öfn § 28 

 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för rapport om den årliga uppföljningen av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet 2019.  

 

Tre arbetsmiljöprioriteringar som förvaltningen kommer att arbeta med 

under kommande år (2020): 

1. Fortsatt arbete med OSA - Arbetsbelastning och krav.  

2. Verksamhetsövergång med Örnsköldsviks 

överförmyndarverksamhet - arbete med gemensamma rutiner och 

arbetssätt.   

3. Digitalisering av verksamheten genom E-Wärna.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

 

Protokollet ska skickas till 

SLK Personal  
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 Öfn § 29 

 

Ramjustering av skrivare som tjänst 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om en 

teknisk ramjustering 2020 om 13 862 kr från överförmyndarnämnden 

till kommunstyrelsen avseende kapitalkostnader för skrivare.  

 

2. Överförmyndarnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om en 

teknisk ramjustering 2020 om 9 860 kr från överförmyndarnämnden 

till tekniska nämnden avseende driftspengar för skrivare som tjänst. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 (KS-2017/00564) om upphandling av 

multifunktionsmaskiner, eller skrivare, med Sharp som leverantör. Till 

grund för detta beslut ligger en förstudie genomförd av 

ekonomifunktionen i samarbete med IT. Förstudien visar att det är 

billigare att köpa in egna maskiner och sköta driften av dessa i egen regi 

jämfört med leasing. I leasingkostnader ingår alla kostnader för skrivare 

- arbetstid, licenser, programvara, avskrivningar och räntekostnader.  

Sedan beslutet fattades har leasingavtal löpande sagts upp och istället 

har maskiner köpts in, kapitalkostnader läggs mot kommunstyrelsen och 

kostnader för drift läggs mot IT (tekniska nämnden). För 2019 korrigeras 

detta mellan nämnderna och kommunstyrelsen via bokföringsorder, men 

för 2020 föreslås en ramjustering enligt underlag. Då kostnaderna för 

tidigare leasing överskrider kostnaderna för ny hantering innebär 

förslaget på ramjustering att mellanskillnaden blir kvar på respektive 

nämnd som ett överskott för nämnderna att själva prioritera. 

 

Beslutsunderlag 

Ramjustering skrivare som tjänst 2020 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Urban Blomdal, ekonomichef 
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Öfn § 30 

 

Delegationsordning 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna delegationsordning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Örnsköldsviks medarbetare inom överförmyndarenheten kommer att 

övergå till Umeå kommun som arbetsgivare. Med anledning av detta ses 

delegationsordningen över för att även omfatta de medarbetare som 

övergår från Örnsköldsvik. Delegationsordningen ändras på sådant sätt 

att delegation även framgår för de titlar medarbetare från Örnsköldsvik 

har samt genom att ytterligare beslutstider lagts till. 

 

Tillägg till delegationsordningen görs även i form av lag om 

framtidsfullmakter (2017:310) 17, 25 och 26 §§, föräldrabalken 11 kap. 

17a§, 12 kap. 12 § 1st. 14 kap. 24 och 25 §§ samt tre allmänna 

behörigheter: 

 

• överklagande av rättens beslut i andra fall än enligt föräldrabalken 

20 kap. 3 §, 

• be fullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför 

domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika 

slag och 

• undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser som inte 

beslutats av överförmyndare. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2020-03-01 
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 Öfn § 31 

 

Anmälan till länsträff den 1-2april 2020, Umeå 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Anmäla 

 

Arvid Lundberg, Umeå 

Henrik Helmersson, Bjurholm 

Inger Sellgren, Nordmaling 

Sune Johansson, Robertsfors 

Marie-Louise Nilsson, Umeå 

Martin Lundgren, Robertsfors 

 

2. Kurskostnad och övriga kostnader för ledamöter betalas av 

respektive kommun 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den årliga länsträffen för överförmyndarna i Västerbottens län hålls i år 

i Umeå 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till länsträff för överförmyndarna i Västerbottens län den 1-2 

april 2020 

 
 

 


