
UMEÅREGIONEN PROTOKOLL  

 

Överförmyndarnämnden 2018-01-31 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2018-01-31, kl 13.00-14.00 

 

Beslutande Åke Lindgren, ordförande 

Elmer Eriksson, vice ordförande 

Marie-Louise Nilsson 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Bengt Nilsson 

Sofie Gustafsson 

 

Ersättare Gudrun Wallman 

Lovisa Carneland 

Gunilla Edlund 

Anneli Kuosmanen 

Martin Lundgren 

Marianne Sandström 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, sekreterare, föredragande, §§ 2-10 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 11-18 

 

Utses att justera Elmer Eriksson 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 1-7 

Protokoll B:  §§ 8-18 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Åsa Pålsson Stråe  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Åke Lindgren  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Elmer Eriksson  
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

   

 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2018-01-31 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2018-02-07 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2018-03-01 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Åsa Pålsson Stråe 
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Öfn § 1 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Elmer Eriksson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 Öfn § 2 

 

Verksamhetsuppföljning 2017 och internkontrollplan 2017 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning januari-december 

2017 och lägga informationen till handlingarna. 

 

2. Att godkänna att den interna styrningen och kontrollen 2017 är 

tillräcklig enligt upprättad internkontrollplan och lägga informationen 

till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kontorschefen redogör för verksamhetsuppföljning januari-december 

2017 och internkontrollplan 2017. 

 

Ekonomiska resultatet för överförmyndarverksamheten hamnar på ett 

underskott på - 487 tkr. Minusresultatet beror på högre 

personalkostnader och lägre budget på grund av höjd hyreskostnad. 

ÖFUR:s minusresultat fördelas via fördelningsnyckel så att alla 

kommuner i samarbetet får dela på underskottet. 

 

Underskottet fördelas enligt nedan: 

Umeås (-343,7 tkr), Robertsfors (-30,6 tkr), Bjurholm (-18,8 tkr), 

Vännäs (-35,7 tkr), Nordmaling (-31,4 tkr) och Vindeln (-26,8 tkr). 

 

Under året har verksamheten haft låg sjukfrånvaro. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning januari-december 2017 

Internkontrollplan 2017 

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 
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 Öfn § 3 

 

Internationellt program – återremitterat från Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att inlämna yttrande till internationell strateg och därefter lägga 

informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera Umeå 

kommuns internationella program till kommunens nämnder, bolag och 

jämställdhetsutskott för yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss internationellt program 

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 

Susanne Olsson, internationell strateg 
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 Öfn § 4 

 

Risk- och sårbarhetsanalys överförmyndarverksamhet 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kontorschefen redogör för upprättad risk-och sårbarhetsanalys av 

överförmyndarverksamheten. Risk och sårbarhetsanalysen belyser 

främst hot och våld men även andra riskområden. Riskanalysen syftar 

till att se om vårt skydd för anställda (tjänstemän och politiker) är 

tillräckligt bra och se vilka åtgärder som behöver vidtas.  

 

Beslutsunderlag 

Risker och sårbarheter vid överförmyndarenheten. 

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 
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 Öfn § 5 

 

Stickprovskontroll överförmyndarenheten 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kontorschef redogör för resultatet av genomförd stickprovskontroll 

2017. Tre kontrolldelar har valts ut till 2017 års stickprov, 

dokumentation, beslut och påminnelser. Verksamheten har för avsikt att 

arbeta vidare med de förbättringsområden som identifierats.  

 

Beslutsunderlag 

Stickprovskontroll 2017 

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 
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 Öfn § 6 

 

Dom tingsrätten, Ä 2174-17 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kontorschefen redogör för den dom som inkommit till ÖFN avseende 

ärendenummer Ä 2174-17.  

 

Överförmyndarnämnden fattade 2017-08-23 beslut om att god man ska 

faktureras 4 000 kronor för de kostnader som debiterats huvudmannen 

för att gode mannen anlitat en advokatbyrå för att upprätta en 

årsräkning. Gode mannen har överklagat beslutet till tingsrätten. 

Tingsrätten har bifallit överklagandet och undanröjt 

överförmyndarnämndens beslut. Protokollet från Tingsrätten inkom till 

överförmyndarnämnden efter tiden förfallit för överklagande. 

Överförmyndarnämnden har ansökt hos hovrätten om återställande av 

försutten tid.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll Umeå tingsrätt 2017-12-15 

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 
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 Öfn § 7 

 

Beslut tjänsteskrivelse KS – utökat anslag 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelsen avser enbart utökat anslag för Umeå kommuns 

arvodeskostnader. Kontorschefen informerar att tjänsteskrivelsen inte 

har beslutats ännu i kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum för beslut 

2018-02-20. 

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 
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 Öfn § 8   EXTRAÄRENDE 

 

Korrigering av beslut §176 Länsträff för överförmyndare.  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att anmäla 

 

Åke Lindgren 

Elmer Eriksson 

Marie-Louise Nilsson, Umeå kommun 

 

Henrik Helmersson 

Gunilla Edlund, Bjurholms kommun 

 

Martin Lundgren 

Sune Johansson, enbart 14 februari, Robertsfors kommun 

 

Inger Sellgren Nordmalings kommun 

 

Bengt Nilsson, Vindelns kommun 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nytt datum för Länsträff 14-15 februari 2018 istället för 13-14 februari. 

Det innebär att tidigare beslut §176 ej är aktuellt då vissa som tidigare 

anmält sig inte har möjlighet att delta pga. det nya datumet.  

 

Protokollet ska skickas till 

Nämndens ledamöter och ersättare 

 


