
 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (24) 

 

Överförmyndarnämnden 2022-01-19 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2022-01-19, kl.13.10-14.30 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström Nord, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist, ej § 9, på grund av jäv 

Marie-Louise Nilsson ersätter Sofie Gustafsson 

Josefin Gustafsson ersätter Roger Sandström 

Svante Lundberg 

 

Ersättare Maud Gustavsson, deltar §§ 6-13 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 1-5, 8-10 och 12-13 

Jens Arnfjell Njajta, föredragande, §§ 6, 7 och 11 

Åsa Pålsson Stråe, sekreterare, §§ 1-13 

 

Utses att justera Anton Bergström Nord 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 1-7 

Protokoll B:  §§ 8-13 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Åsa Pålsson Stråe  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Anton Bergström Nord  
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 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2022-01-19 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2022-01-27 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2022-02-18 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Åsa Pålsson Stråe 
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Öfn § 1 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström Nord att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 
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 Öfn § 2 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 3 

 

Inspektion Länsstyrelsen protokoll 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11–13 oktober 2021 granskade Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Överförmyndarnämnden i Umeåregionen vilken består av kommunerna 

Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling och 

Örnsköldsvik. Överförmyndarens ordförande Arvid Lundberg, vice 

ordförande Anton Bergström Nord, överförmyndarchef Åsa Pålsson 

Stråe samt jurist Kristina Nilsson deltog vid inspektionen. 

 

Vid en samlad bedömning anser Länsstyrelsen att 

Överförmyndarnämnden arbetar i enlighet med gällande lagstiftning och 

dess föreskrifter. Goda rutiner finns och akterna handläggs på lämpligt 

och rättssäkert sätt. Länsstyrelsens inspektion föranleder viss kritik vid 

den sammantagna bedömningen.  

 

Beslutsunderlag 

2021-11-29 Protokoll 
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Öfn § 4 

 

Synpunkter på Länsstyrelsens inspektionsprotokoll 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarenheten Örnsköldsvik har tagit del av Länsstyrelsens 

protokoll daterat 2021-11-29. Länsstyrelsens inspektion har vid den 

sammantagna bedömningen föranlett viss kritik. Överförmyndarenheten 

Örnsköldsvik kan konstatera att Länsstyrelsen i Norrbottens län gjort en 

sammantagen bedömning utifrån ett flertal sakliga felaktigheter i de 

akter som granskats. 

 

Skrivelsen har skickats till Länsstyrelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Synpunkter på inspektionsprotokoll, ärendebeteckning 203-14200-2021 
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 Öfn § 5 

 

Anmälan om medlemskap för 2022 FSÖ - föreningen för Sveriges 

överförmyndare 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att anmäla ordförande Arvid Lundberg, vice ordförande Anton 

Bergström Nord, chef Överförmyndarenheten Åsa Pålsson Stråe och 

jurist Överförmyndarenheten Jens Arnfjell Njajta. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det är dags att anmäla medlemskap till föreningen för Sveriges 

överförmyndare – FSÖ. Årsavgiften är personlig och föreningens styrka 

och trovärdighet ökar med antalet personer och därigenom kommuner 

som vill ingå i föreningen. Detta är av stor vikt inte minst nu då 

föreningen är en viktig aktör i samband med den efterlängtade 

översynen av överförmyndarområdet.  

 

Styrelsen för FSÖ har en förhoppning att alla kommuner ser årsavgiften 

som en angelägen investering och låter alla tjänstemän och 

förtroendevalda i överförmyndarverksamheten vara en del av 

föreningen.  

 

Beslutsunderlag 

2021-12 FSÖ medlemsbrev nr.4 
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 Öfn § 6 

 

Delegation tillfällig vårdnadshavare 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Göra tillägg i delegationsordningen med 10 kap 6f § föräldrabalken.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom ny lagstiftning 2021 har socialnämnden fått möjlighet att föra 

talan om tillfällig vårdnadshavare för barn, 10 kap 10d § föräldrabalken. 

 

Arvode till sådan tillfällig vårdnadshavare ska fattas av överförmyndar-

nämnden enligt 10 kap 10f § föräldrabalken. Arvode och ersättning för 

utgifter ska betalas av kommunen. 

 

Chef, jurist, handläggare, assistent i Umeå och assistent i Ö-vik får 

delegation att besluta om arvode till tillfällig tillvårdnadshavare. 
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 Öfn § 7     

 

Tillfällig vårdnadshavare - arvode 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Ärendet återremitteras. 

 

Utreda frågan vidare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att överförmyndaren ska fatta beslut om arvode till 

tillfälliga vårdnadshavare behöver riktlinjer för arvodets bestämmande 

fastställas. 

 

En tillfällig vårdnadshavare har enligt 6 kap 10f § föräldrabalken rätt till 

skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit 

skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode och 

ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren och kommunen betalar 

arvodet och ersättningen. 

 

I propositionen (prop 2020/21:150 s 135 ff) diskuteras omfattningen av 

uppdraget och vem som kan vara aktuell att förordnas som tillfällig 

vårdnadshavare varvid det uppges att advokat eller biträdande jurist vid 

advokatbyrå med erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde eller 

särskild företrädare för barn och som har utfört de uppdragen på ett bra 

sätt kan vara lämplig för uppdraget som tillfällig vårdnadshavare. Även 

personer med annan yrkesbakgrund kan i vissa fall komma i fråga. 

 

Regeringen anför vidare i propositionen (prop 2020/21:150 s 100) att 

den timkostnadsnorm som tillämpas vid ersättning enligt rättshjälpslagen 

kan tjäna som riktmärke, men att skäligt arvode även kan bestämmas på 

annat sätt, till exempel genom användning av olika schablonbelopp.  

 

Timkostnadsnormen för ersättning enligt rättshjälpslagen uppgår för år 

2022 till 1 442 kr respektive 1 097 kr per timme beroende på om 

uppdragstagaren har F-skatt eller ej. Beloppen angivna exklusive moms. 

 

SKR har i cirkulär 21:37 uttalat att uppdraget som tillfällig 

vårdnadshavare inte sällan uppvisar likheter med uppdraget som god 
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man för ensamkommande barn varför det, enligt SKR:s uppfattning, vid 

bedömningen av riktlinjer för arvode till tillfälliga vårdnadshavare kan 

finnas skäl att hämta vägledning från motsvarande riktlinjer avseende 

arvode till gode män för ensamkommande barn. 

 

I protokoll 2020-12-16, Öfn § 193 har överförmyndarnämnden beslutat 

om riktlinjer för arvode till gode män för ensamkommande barn varvid 

det beslutats att arvode ska utges med ett belopp motsvarande 65 % av 

prisbasbeloppet delat på 12 månader till och med 30 dagar efter beslut 

om uppehållstillstånd och med 40 % av prisbasbeloppet delat på 12 

månader för efterföljande tid. För år 2022 uppgår prisbasbeloppet till 

48 300 kr varvid ersättningen uppgår till 2 616 kr respektive 1 610 kr per 

månad. 

 

Arvode till god man för ensamkommande barn för extra tidskrävande 

insatser utges med 150 kr per timme. Om arvodet enligt schablonen 

antas följa samma timtaxa som det extra arvodet motsvarar 

schablonersättningarna ca 17,5 respektive 10,5 timmars arbete per 

månad. 

 

Bedömning 

Som framgår av beslutsunderlaget torde i normalfallet advokat eller 

biträdande jurist vid advokatbyrå vara den som innehaft uppdraget som 

tillfällig vårdnadshavare. Uppdraget har då utförts i tjänsten varvid det 

bedöms som skäligt att utge arvode enligt timkostnadsnormen för 

ersättning enligt rättshjälpslagen varvid moms tillkommer utom i fall där 

uppdragstagaren saknar F-skatt.  

 

De beslutade riktlinjerna för arvode till gode män för ensamkommande 

barn, till vilka SKR hänvisat, bedöms inte lämpliga att tillämpa för 

bestämmandet av storleken på arvodet i och med att arvodet per månad 

då skulle motsvara ungefär en timmes arbete mot normal taxa för den 

advokat eller biträdande jurist som åtagit sig uppdraget. Däremot kan 

riktlinjerna för arvode till gode män för ensamkommande barn möjligen 

utgöra visst stöd i bedömningen av skäligheten av den tid som den 

tillfälliga vårdnadshavaren yrkat ersättning för. 

 

Beslutsunderlag 

Prop, 2020/21:150 s 135 ff 

Prop, 2021/21:150 s 100 
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SKR cirkulär 21:37 s 12 

SKR cirkulär 18:7 s 9 f 

2020-12-16 Protokoll, Öfn § 193 

 
 


