
 

LUMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (44) 

 

Överförmyndarnämnden 2020-12-16 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2020-12-16, kl.13.00-14.48 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande 

Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Inger Sellgren 

Martin Lundgren ersätter Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Anna-Belle Strömberg 

Svante Lundberg 

 

Henrik Helmersson, ordinarie ledamot, ej tjänstgörande,  

deltar på distans, endast via ljud 

 

Ersättare Marie-Louise Nilsson 

Josefine Gustafsson  

Zacharias Tjäder, deltar kl.13.00-14.45 

Roger Sandström 

Maud Gustavsson, deltar kl.13.00-14.45 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§190-213 

Ulrika Persson, sekreterare, §§190-213 

Ewa Miller, kommunrevisionen, deltar endast vid §197 

Magdalena Otterhall, EY, deltar endast vid §197 

Petter Frizén, EY, deltar endast vid §197 

 

Utses att justera Anton Bergström 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 190-198 

Protokoll B:  §§ 199-213 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Ulrika Persson  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Anton Bergström  
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BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2020-12-16 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2020-12-21 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2021-01-12 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Ulrika Persson 
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Öfn § 190 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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Öfn § 191 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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Öfn § 192 

 

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män och förvaltare  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att godkänna riktlinjer för arvode till gode män och förvaltare i 

Umeåregionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att överförmyndarenhetens sammanslagning med 

Örnsköldsviks kommuns överförmyndarverksamhet finns behov av att 

ensa arvodesnivåer.  

 

Överförmyndarnämnden följer SKR:s riktlinjer arvoden och ersättningar 

till förmyndare, gode män och förvaltare, cirkulär 18:7. Avsteg från 

SKR:s riktlinjer återfinns i bilaga. 

 

• Schablonersättning 2 % av PBB 

• Kostnadsersättning enligt kvitton /underlag 

• Ersättning för resa enligt körjournal.  

• Arvode vid uppstart av nytt uppdrag 1000 kronor (gäller ej vid byten) 

• God man enligt 11 kap 1-3 § föräldrabalken, timersättning utgår. 

• För uppdragen förvalta egendom och sörja för person utgår ersättning 

enligt matris i bilaga.  

• Enbart bevaka rätt utgår ersättning per timme, 0,75 % av 

prisbasbeloppet.  

- försäljning av huvudmans fastighet eller bostadsrätt 

- Hjälpa huvudmannen att flytta exklusive att packa saker, bära 

kartonger, flyttstäda eller köra flyttbil. 

- Arbete med huvudmans skulder och skuldsanering 

- Bevaka huvudmannens rätt vid bouppteckning eller arvskifte. 

- Närvara vid domstolsförhandling. 

- Vid enstaka fall läkarkontakt, särskilda skäl 

- I vissa fall kan även annat arbete kvalificera till extraordinärt 

arvode. 

 

 

 

 



 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 6 

 

Överförmyndarnämnden 2020-12-16 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män och förvaltare  

SKR:s riktlinjer 18:7 
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Öfn § 193 

 

Riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn i 

Umeåregionen 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Godkänna nya riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande 

barn i Umeåregionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En förändring av arvodesriktlinjer behövs för att gode män till 

ensamkommande barn i Umeåregionen ska ha samma arvode. I dag 

skiljer sig arvodet mellan Örnsköldsvik och övriga kommuner. En 

förändring behövs också för att gode män till ensamkommande barn ska 

kunna börja redovisa sin arvodesbegäran och redogörelse digitalt i  

e-Wärna.  

 

I dagsläget är det endast Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik som 

har ensamkommande barn med god man enligt Lag (2005:429) om god 

man för ensamkommande barn. Det handlar om sammanlagt 17 barn, 

(11 barn i Umeå, 1 barn i Vindeln, 3 barn i Vännäs och 2 barn i 

Örnsköldsvik).  

 

Gode män till ensamkommande barn i Örnsköldsviks kommun har i 

dagsläget ett lägre arvode än gode män i övriga kommuner. De nya 

arvodesriktlinjerna skulle innebära att gode männen i Örnsköldsvik får 

ett höjt arvode med ca 580 kr per månad.  

 

Förslaget innebär också att arvodet då barnet har fått uppehållstillstånd 

sänks 30 dagar efter beslutet om uppehållstillstånd (och inte efter 60 

dagar, vilket är fallet i alla kommuner utom Örnsköldsvik). Denna 

förändring behövs för att gode männen ska kunna börja redovisa i  

e-Wärna.  

 

I övrigt har små justeringar gjorts av de tidigare riktlinjerna.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya arvodesriktlinjer 
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 Öfn § 194 

 

Rapport - regelbundna kontroller av ställföreträdare 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har i uppdragsplan för 2020 fördelat ett särskilt 

uppdrag till verksamheten att utreda om metodik för att löpande 

kontrollera om lämplighet av ställföreträdare. I Örnsköldsvik genomför 

man årligen en kontroll av ställföreträdare. I Umeå gör kontroll i 

samband med att ställföreträdare tar på sig ett uppdrag.  

 

Enligt Länsstyrelsens riktlinjer rekommenderas att genomföra årliga 

kontroller av ställföreträdare. 

 

Chef redogör för rapporten om att löpande kontrollera lämplighet av 

ställföreträdare.  

 

Beslutsunderlag 

Rapport regelbundna kontroller av ställföreträdare 
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Öfn § 195 

 

Resultat medarbetarenkäten 2020 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Lägga ärendet till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för överförmyndarenhetens resultat av medarbetarenkäten 

2020 för både Umeå och Örnsköldsviks kontor. Verksamheten kommer 

att ta fram en handlingsplan för åtgärder för förbättringar. 

 

Enkäten speglar dels hållbart medarbetarengagemang, uppföljning 

Coronapandemin och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 

OSA.  

 

Beslutsunderlag 

Resultat HME Hållbart medarbetarengagemang, Umeå 

Resultat för Organisatorisk och social arbetsmiljö, Umeå 

Resultat för uppföljning Coronapandemin, Umeå 

Resultat HME Hållbart medarbetarengagemang, Örnsköldsvik 

Resultat för Organisatorisk och social arbetsmiljö, Örnsköldsvik 

Resultat för uppföljning Coronapandemin, Örnsköldsvik 

Resultat HME Hållbart medarbetarengagemang, Umeå+ Örnsköldsvik 

Resultat för Organisatorisk och social arbetsmiljö, Umeå+ Örnsköldsvik 

Resultat för uppföljning Coronapandemin, Umeå+ Örnsköldsvik 
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Öfn § 196 

 

Inbjudan till kursen Handläggning i teori och praktik för 

överförmyndare, 11mars 2021 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

De som önskar delta anmäler sig till presidiet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR inbjuder till webbsända kursen 

Handläggning i teori och praktik för överförmyndare, ledamöter och 

tjänstemän.  

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan 
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Öfn § 197 

 

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 Petter Frizén och 

Magdalena Otterhall från EY, deltar digitalt på mötet med 

överförmyndarnämnden, för en nämndsdialog. 

 

Protokollet ska skickas till 

Ewa Miller, Kommunrevisionen 

Magdalena Otterhall, EY 

Petter Frizén, EY 
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Öfn § 198 

 

KS beslut för kännedom- Ny avfallsplan Umeå Regionen 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Lägga ärendet till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors 

kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam 

avfallsplan. 2020-11-17 togs beslut om att anta planen med målsättning 

att avfallsplanen ska gälla från 2021-01-01.  

 

Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning enligt 15 

kap. 41 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Arbetet med framtagande av 

avfallsplanen har skett i en bred projektorganisation med en regional 

projektgrupp. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat 

workshops. En miljöbedömning av avfallsplanen har genomförts, 

eftersom planen enligt 6 kap. Miljöbalken bedöms kunna innebära 

betydande positiv miljöpåverkan.  

 

Genom mål och åtgärder i avfallsplanen vill kommunerna minska 

avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från 

avfallet. Avfallsplanen lägger grunden för en inriktning mot ett mer 

hållbart samhälle där användning av resurser och hantering av avfall 

bygger på principer om cirkulär ekonomi. 

 

 
 

 


