
UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (50) 

 

Överförmyndarnämnden 2020-05-20 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2020-05-20, kl.13.00-14.00 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande ej §81, på grund av jäv.  

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Roger Sandström ersätter Annika Westin 

 

  

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§70-106 

Kristina Nilsson, föredragande, §107 

Ulrika Persson, sekreterare, §§70-107 

 

Utses att justera Åke Lindgren 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 70-74 

Protokoll B:  §§ 75-107 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Ulrika Persson  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Åke Lindgren  
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BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2020-05-20 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2020-05-28 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2020-06-19 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Ulrika Persson 
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Öfn § 70 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Åke Lindgren att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 71 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 72 

 

Verksamhetsuppföljning tertial 1 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna verksamhetsuppföljning januari till april 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för överförmyndarenheten redogör för verksamhetsuppföljning 

tertial 1. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning, Tertial 1 

 

Protokollet skickas till 

Kommunkansliet 
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Öfn § 73 

 

Internkontrollplan uppföljning tertial 1 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna att den interna styrningen tertial 1 är tillräcklig enligt 

upprättad internkontrollplan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för överförmyndarenheten redogör för internkontrontrollplan tertial 

1. 

 

Beslutsunderlag 

Internkontrolluppföljning tertial 1 

 

Protokollet skickas till 

Kommunkansliet 
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Öfn § 74 

 

Utökad delegation 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Delegera till chef, jurist, handläggare och assistent att fatta beslut om 

avslag på begäran om arvode. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det har framkommit behov av att reda ut vad som gäller möjligheten att 

delegera beslut om avslag på en begäran om arvode. 

 

Av 19 kap 14 § föräldrabalken framgår möjligheterna till delegation. 

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har 

kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med erforderlig 

kompetens att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. 

Nämnden skall i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget 

omfattar. Överförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra åt en 

kommunal tjänsteman med erforderlig kompetens att avgöra ärenden på 

överförmyndarens vägnar. 

 

En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte 

beslutas på något annat sätt än av nämnden samfällt eller av 

överförmyndaren själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap 20 § att 

entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och 

beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller förelägga vite. 

 

Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, 

tillstånd, förordnande upphörande eller entledigande i ett visst fall inte 

bör meddelas eller beslutas, eller anser han eller hon frågan tveksam, 

skall ärendet hänskjutas till nämnden eller överförmyndaren. Beslut i ett 

ärende enligt föräldrabalken vilket har fattats på grund av ett uppdrag 

som avses i första stycket behöver inte anmälas för nämnden eller för 

överförmyndaren. 

 

I bestämmelsens tredje stycke (se ovan) räknas specifikt upp de  

ärenden som inte får delegeras vid avslag eller tveksamhet: Beslut om 

samtycke, tillstånd förordnande upphörande eller entledigande. Enligt  
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länsstyrelsernas mening ingår inte beslut om arvode i den uppräknade  

 

typen av ärenden och att det därför är möjligt att delegera beslut om 

avslag på arvode. 

 
 

 


