
 
UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (27) 

 
Överförmyndarnämnden 2022-12-14 

 
Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2022-12-14, kl.13.00-14.45 

 
Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 

Anton Bergström Nord, vice ordförande 
Marie-Louise Nilsson ersätter Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 
Inger Sellgren 

Sune Johansson 
Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 
Roger Sandström 

Svante Lundberg 
 

Ersättare Josefin Gustafsson  
Anneli Ögren 

Martin Lundgren 
Zenitha Nordfjell 

 
Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 155-165 och 169 

Jens Arnfjell Njajta, föredragande, §§ 166-168, 170-171 
Åsa Pålsson Stråe, sekreterare, §§ 155-171 

Ewa Miller, ordförande Umeå kommuns revision 
Petter Frizén, sakkunnig verksamhetsrevisor från Ernst & Young AB 

 
Utses att justera Anton Bergström Nord 

 
Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 155-162 

Protokoll B:  §§ 163-171 
 

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 
 

2022-12-14 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2022-12-22 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2023-01-13 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Åsa Pålsson Stråe 
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Öfn § 155 

 

Justering   

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström Nord att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 
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 Öfn § 156 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 157 

 

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 från EY, 

deltar på mötet med överförmyndarnämnden, för en nämndsdialog.  

 

Protokollet ska skickas till 

Ewa Miller 

Petter Frizén 
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 Öfn § 158 

 

Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndarnämnden i 

Umeåregionen 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Se över verksamhetens rutiner enligt Länsstyrelsens protokoll och utreda 

arkivfrågan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har 11-14 oktober 2022 granskat Överförmyndarnämnden 

i Umeåregionen, Vännäs, Vindeln, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, 

Umeå och Örnsköldsviks kommuner.  

 

Länsstyrelsen ska inspektera överförmyndaren varje år samt att tillsynen 

syftar till att granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna 

i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen samt om det i övrigt 

sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen har vid 

inspektionen kontrollerat överförmyndarnämndens register och 

stickprovsvis utvalda akter. Länsstyrelsen har också granskat 

omprövning av förvaltarskap, arvodesbeslut som skickats till huvudmän 

som förstår vad saken gäller, om det framgår vilka som delges beslut, 

om inkomna handlingar ankomststämplas och diarieförs samt vilka 

rutiner som finns för uttag från överförmyndarspärrade konton.  

 

Länsstyrelsen har särskilt kontrollerat överförmyndarnämndens 

granskning av redovisningshandlingar, överförmyndarens handläggning 

av dödsbon och arvskiften samt ärenden gällande förmynderskap och 

ställföreträdare för underåriga.  

 

Länsstyrelsens samlade bedömning är att överförmyndarnämnden i 

huvudsak arbetar enligt gällande lagstiftning. Länsstyrelsen anser dock 

att Överförmyndarnämnden i Umeåregionen bör se över sina rutiner i ett 

antal avseenden. Överförmyndaren bör också tillse att handläggningen 

sker på ett likartat sätt vid båda verksamhetskontoren. Länsstyrelsens 

inspektion föranleder därmed kritik. 

 

 

Beslutsunderlag 
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2022-11-18 Protokoll Länsstyrelsen Norrbottens län 

2022-11-30 Skriftlig redogörelse från överförmyndarnämnden 

 

Protokollet ska skickas till 

Bjurholms kommun 

Nordmalings kommun 

Robertsfors kommun 

Umeå kommun 

Vindelns kommun 

Vännäs kommun 

Örnsköldsviks kommun 
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 Öfn § 159 

 

Riktlinjer för arvode och ersättning till förmyndare, gode män och 

förvaltare  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att godkänna riktlinjer för arvode till förmyndare, gode män och 

förvaltare i Umeåregionen.  

  

Sammanfattning av ärendet  

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett nytt cirkulär 

22:31 Arvoden och ersättning till förmyndare, gode män och förvaltare. 

Det är överförmyndaren som ensam beslutar om arvode och ersättning, i 

det specifika ärendet, till de olika ställföreträdarna efter de lokala 

förutsättningarna som råder på orten. Enligt 12 kap 16 § respektive 6 

kap. 10 f föräldrabalken ska arvodet liksom ersättningen vara skälig.  

 

Ovanstående beslut ersätter överförmyndarnämndens beslut 2021-12-08 

om riktlinjer för arvode och ersättning till gode män och förvaltare 

from 2022-01-01, öfn § 164.  

 

Följande förändringar återfinns i arvodesriktlinjerna enligt bilaga: 

• Samtliga nämndens riktlinjer för arvode har slagits samman i ett 

dokument.  

• Arvodesriktlinjerna avser samtliga uppdrag med ställföreträdare 

där vi fattar beslut och arvode för såväl vuxna som underåriga. 

• Ny arvodesriktlinje för tillfällig vårdnadshavare 

• Arvode och ersättning för utgifter som avser vård av någons rätt i 

oskiftat dödsbo ska betalas med dödsboets medel. Vid de 

tillfällen då dödsboets tillgångar inte räcker eller understiger ett 

(1) prisbasbelopp, blir kommunen betalningsansvarig om inte 

särskilda skäl föranleder annat.  

• Arvodesriktlinjerna innehåller kategorier i stället för tabeller med 

procentsatser.  

Kategori 1 – Mycket enkelt uppdrag   7%   

Kategori 2 – Enkelt uppdrag     10%   

Kategori 3 – Normalt uppdrag     12 % 

Kategori 4 – Svårt uppdrag    15 %  

Kategori 5 – Exceptionella uppdrag   20 - 25% 
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• Uppstartsarvode för tre nivåer: Fullständigt uppdrag, två kriterier 

och ett kriterium.  

• Reseersättning utgår i enlighet med Skatteverkets skattefria 

schablon. 

• Kommunicering inför särskilt höga arvodesbeslut ska ske om 

arvode överstiger 40% av prisbasbeloppet. 

 

• Timarvode ersätts enligt fyra nivåer i stället för tre nivåer.   

Kategori 1   0,45 % av prisbasbeloppet per timme 

Kategori 2   0,55 % av prisbasbeloppet per timme 

Kategori 3   0,70 % av prisbasbelopp per timme 

Kategori 4    1 % av prisbasbelopp per timme 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för arvode och ersättning till förmyndare, gode män och 

förvaltare from 2023-01-01 
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 Öfn § 160 

 

Kompetensförsörjningsplan 2023-2025 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Godkänna kompetensförsörjningsplan 2023-2025. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för framtagen kompetensförsörjningsplan 2023-2025. Den 

viktigaste resursen inom överförmyndarnämnden är kompetenta och 

engagerade medarbetare. En väl fungerande kompetensförsörjning 

innebär att verksamheten har medarbetare med rätt kompetens för att nå 

de mål som verksamheten har.  

 

Kompetensförsörjningsplanen fastställer inriktningen på arbetet med 

kompetensförsörjning.  

 

Beslutsunderlag 

Kompetensförsörjningsplan 2023-2025, Umeåregionens 

överförmyndarnämnd 
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 Öfn § 161 

 

Handlingsplan suicidprevention 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att inte avge yttrande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjenämnden Umeå kommun har tagit fram förslag till 

”Handlingsplan suicidprevention” för antagande i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott inbjuder samtliga nämnder (utom 

individ- och familjenämnden och äldrenämnden som redan hanterat 

handlingsplanen) att yttra sig över föreslagen handlingsplan. Nämnderna 

skickar sina yttranden till KS diarium senast 13 februari.  

 

Det övergripande målet är att minska antalet suicid i Umeå kommun.  

Handlingsplanen ska tydliggöra kommunens ansvar för det 

suicidpreventiva arbetet i Umeå kommun, samt skapa förutsättningar för 

ett strukturerat och kontinuerligt självmordsförebyggande arbete.  

 

Syftet är också att öka medvetenheten om riskgrupper och 

bakgrundsfaktorer till suicid, för att verksamheter i Umeå kommun 

bättre ska kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk.  

 

Arbetet har sin utgångspunkt i kommunens värdegrund, och mål kring 

psykisk hälsa och social hållbarhet och avser ge förutsättningar för att en 

bred samverkan för att sprida och omsätta arbetet. En stor tyngd i det 

fortsatta suicidpreventiva arbetet i Umeå omsätts av ett långsiktigt 

suicidpreventivt arbete genom Suicidprevention samverkansgrupp 

Umeå. 

 

Beslutsunderlag 

2022-11-01 Beslut, protokollsutdrag, kommunstyrelsens 

hållbarhetsutskott 

2021-12-01 Handlingsplan-Suicidprevention Umeå Kommun 

 

Protokollet ska skickas till 

KS diarium 
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Öfn § 162 

 

Riktlinjer för strategisk användning av personuppgifter i sociala 

medier 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen Umeå kommun har 2022-11-15 beslutat att anta 

riktlinjer för strategisk användning av personuppgifter i sociala medier. 

Beslutet är vägledande för Umeås samtliga nämnder och verksamheter.  

 

Riktlinjen syftar till att möjliggöra ett ändamålsenligt arbete för att möta 

kommunens intressenter och inkluderar medveten hantering av 

personuppgifter i sociala medier vid valda tillfällen. 

  

Beslutsunderlag 

2022-11-15 Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 188 

Riktlinjer för strategisk användning av personuppgifter i sociala medier 
 


