
 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (31) 

 

Överförmyndarnämnden 2019-02-06 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2019-02-06, kl 13.00-14.30 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Bengt Nilsson 

Sofie Gustafsson 

Annika Westin 

Svante Lundberg 

 

Ersättare Marie-Louise Nilsson 

Josefine Gustafsson  

Gunilla Edlund 

Marianne Sandström 

Roger Sandström 

Maud Gustavsson 

 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 27-35, 42-44 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 36-37, 39-40, 45 

Jens Hjalmarsson, tjänsteman Örnsköldsvik, föredragande § 28 

Susanne Töyrä, sekreterare, §§ 27-45 

§§ 38, 41 utgår 

 

Utses att justera 

 

Anton Bergström 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 27-34 

Protokoll B:  §§ 35-45 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

          

 Susanne Töyrä  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Anton Bergström  

  



 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 2 

 

Överförmyndarnämnden 2019-02-06 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

   

 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2019-02-06 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2019-02-14 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2019-03-08 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Susanne Töyrä 
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Öfn § 27 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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Överförmyndarnämnden 2019-02-06 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 Öfn § 28 

 

Information från chef gällande aktualiteter inom nämndens 

ansvarsområde  
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Överförmyndarnämnden 2019-02-06 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 Öfn § 29 

 

Ändrade rutiner för särskilt förordnade vårdnadshavare 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden har hanterat ärenden rörande särskilt 

förordnade vårdnadshavare olika beroende på om barnet tidigare varit 

asylsökande ensamkommande barn eller inte. Information har inte 

lämnats om att särskilt förordnad vårdnadshavare kan begära arvode för 

förmynderskapsdelen i uppdraget. Det är samma förordnande, oavsett 

barnets bakgrund och överförmyndarnämndens tillsynsansvar skiljer sig 

inte åt. Av den anledningen bör överförmyndarenheten hantera alla 

ärenden som rör särskilt förordnade vårdnadshavare likartat.  

 

Rutinen börjar gälla from 2020-01-01 i och med att överförmyndar-

enheten redan skickat ut begäran om årsredovisning för 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Information om ändrade rutiner för särskilt förordnade vårdnadshavare 
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Öfn § 30 

 

Riktlinjer för arvode till förordnade förmyndare 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Återremittera ärendet för ytterligare beredning till att även inkludera 

Örnsköldsvik. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 12 kap 16 § föräldrabalken har förordnade förmyndare rätt till ett 

skäligt arvode. Nuvarande arvodesriktlinjer som finns för gode män och 

förvaltare är inte applicerbara för förmyndare i och med att det skiljer 

sig mycket mellan att vara ställföreträdare för barn och för vuxna. Det 

generella arvodet och omkostnadsersättning som förordnade förmyndare 

är för högt i förhållande till ställföreträdarens arbetsinsats.  

 

Det är rimligt med ett generellt arvode på 5 % av prisbasbeloppet. Om 

uppdraget är mer omfattande får förmyndaren högre arvode.  

 

Riktlinjer förordnade förmyndare 

 

5 % av prisbasbeloppet i grundarvode generellt till samtliga förordnade 

förmyndare som begär arvode. 

 

Omkostnadsersättning 1 % av prisbasbeloppet. 

 

Reseersättning 18.50 kronor per mil 

 

Reglerna ska gälla from 2019-03-01. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för arvode till förordnade förmyndare 

 

SKL cirkulär 18:7 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män 

och förvaltare 
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__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Öfn § 31 

 

Verksamhetsuppföljning 2018 T3 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna verksamhetsuppföljning 2018 T3 och lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chefen redogör för verksamhetsuppföljning 2018. 

 

Ekonomiska resultatet för överförmyndarnämnden hamnar på ett 

underskott på – 358 tkr.  

 

Underskottet för ÖFUR (IKB 10011) är -149 tkr framförallt beroende på 

en överanställning hösten 2018 med anledning av en planerad längre tids 

sjukfrånvaro.  

 

Underskottet för Umeås arvodeskostnader (IKB 10046) är - 248 tkr.  

Detta beroende på ca 70 fler årsräkningar att granska 2018 jämfört med 

2017. De äskade medlen för ökning av arvoden som gjordes inför 2018 

har inte räckt till.  

 

Underskott ska enligt samverkansavtal debiteras, enligt fastställd 

fördelningsnyckel för Umeåregionen, till samverkande kommuner senast 

28 februari.  

 

Underskottet för ÖFUR (IKB 10011) fördelas enligt nedan: 

Umeås (-105,7 tkr), Robertsfors (-9,2 tkr), Bjurholm (-5.7 tkr), Vännäs 

(-10.9 tkr), Nordmaling (- 9.6 tkr) och Vindeln (- 8.2 tkr). 

 

Verksamheten har låg sjukfrånvaro, 2,8 %. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning 2018 
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Öfn § 32 

 

Internkontrollplan uppföljning 2018 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att godkänna att den interna styrningen och kontrollen 2018 är 

tillräcklig enligt upprättad internkontrollplan. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för internkontrollplan 2018. 

 

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. 

• Svårigheter att rekrytera ny personal. 

 

Genomförda åtgärder utifrån riskbedömning 

• Systematiskt arbete för att uppdatera rutiner, checklistor och 

anskaffa informationsmaterial som effektiviserar handläggningen.  

• Effektivisering av processen för årsredovisning.  

• Utveckla en medveten strategi för rekrytering av ställföreträdare.  

• Verka för att minska antalet uppdrag för ställföreträdare, tillämpa 

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

• Överförmyndarenheten har inte svårigheter att rekrytera ny 

personal vilket också tydliggörs i kompetensförsörjningsplanen 

för 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2018 

 

Protokollet ska skickas till 

KS diarium 

 



 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 9 

 

Överförmyndarnämnden 2019-02-06 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Öfn § 33 

 

Kompetensförsörjningsplan 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna kompetensförsörjningsplanen och lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå kommun fastställde en övergripande kompetensförsörjningsplan, 

KFP, 2016-2019 i personalutskottet den 15 november 2015. Enligt 

planen ska varje verksamhetsområde konkretisera strategierna i egna 

kompetensförsörjningsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Kompetensförsörjningsplan ÖFN 2019 
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Öfn § 34 

 

Kvalitetsdeklaration 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Återremittera ärendet för ytterligare beredning till att även inkludera 

Örnsköldsvik. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för kvalitetsdeklarationen som indikerar överförmyndar-

nämndens tillika överförmyndarenhetens uppdrag samt löften till 

medborgarna. 

 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsdeklaration 2019 

 

 
 


