
 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (31) 

 

Överförmyndarnämnden 2019-12-11 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2019-12-11, kl 13.00-15.15 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Roger Sandström ersätter Annika Westin 

Svante Lundberg 

 

Ersättare Marie-Louise Nilsson 

Josefine Gustafsson  

Gunilla Edlund 

Bengt Nilsson 

 

 

Övriga deltagande 

 

Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 206, 208-216 

Ewa Miller, Kommunrevisionens ordförande, föredragande, § 207  

Malin Westerberg Blom, EY, föredragande, § 207 

Jens Hjalmarsson, tjänsteman Örnsköldsvik, föredragande § 208 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 217-220 

Susanne Töyrä, sekreterare, §§ 206-220 

 

Utses att justera 

 

Anton Bergström 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 206-210 

Protokoll B:  §§ 211-220 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Susanne Töyrä  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Anton Bergström  
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

   

 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2019-12-11 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2019-12-19 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2020-01-10 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Susanne Töyrä 
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Öfn § 206 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 207 

 

Nämndsdialog 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna har som en del av den grundläggande granskningen tidigare 

under året träffat presidiet för en dialog. Den grundläggande 

granskningen syftar till att bedöma om nämnden har en tillräcklig 

struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten för att 

kunna säkerställa att nämnden lever upp till mål, beslut och föreskrifter.  

 

Kommunrevisionens ordförande Ewa Miller samt Malin Westerberg 

Blom, EY, kommer till överförmyndarnämnden för en nämndsdialog.  

 

Beslutsunderlag 

Grundläggande granskning 2019 

 

Protokollet ska skickas till  

Ewa Miller, Kommunrevisionen 

Malin Westerberg Blom, EY 
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 Öfn § 208 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 209 

 

Resultat medarbetarenkät 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna resultat av medarbetarenkäten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för överförmyndarenhetens resultatet av 

medarbetarenkäten 2019 samt hur planering ser ut för att arbeta vidare 

med resultatet.  

 

Enkäten speglar dels hållbart medarbetarengagemang och den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.  
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 Öfn § 210 

 

Ansökan om ersättning för destruktion av handlingar 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Avslå ansökan om destruktion av handlingar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

John Brandé har inkommit med en skrivelse gällande handlingars 

handhavande efter att en huvudman avlidit. Vad en ställföreträdare ska 

göra med handlingarna när behörig mottagare av handlingarna inte har 

möjlighet att ta emot dessa efter tre år. Är det möjligt att få tillåtelse att 

förbränna dessa via Umeå Energi, Dåva, samt är det möjligt att få 

ersättning för kostnaden för detta, för närvarande en grundavgift på 950 

kr samt bilersättning för transport till Dåva. 

 

Bedömning 

Enligt 14 kap 22 § föräldrabalken ska ställföreträdaren genast lämna 

över de förvaltade tillgångarna till den enskilde eller om någon annan 

ska överta förvaltningen, till denna person. 

 

Av 14 kap 23 § st 2 föräldrabalken framgår att sedan tiden för att väcka 

talan enligt 12 kap 15 § har gått ut eller, om talan har väckts, det finns en 

dom i ersättningsfrågan som vunnit laga kraft, ska räkenskaper och 

övriga handlingar som rör förvaltningen lämnas över till den som är 

behörig att ta emot redovisning över förvaltningen.  

 

Överförmyndarnämnden anser att ingen ersättning för destruktion av 

handlingar kan utgå eftersom det enligt lag framgår att handlingar ska 

skickas till den som är behörig att ta emot redovisning över 

förvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från John Brandé 
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Protokollet ska skickas till 

John Brandé 

------------------------------------- 

Överklagandehänvisning 
 


