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Överförmyndarnämnden 2020-04-22 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2020-04-22, kl.13.00-13.45 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Anneli Ögren ersätter Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Roger Sandström ersätter Annika Westin 

 

 

Ersättare  

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 59-65 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 66-69 

Ulrika Persson, sekreterare, §§ 59-69 

 

Utses att justera Anton Bergström 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 59-63 

Protokoll B:  §§ 64-69 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Ulrika Persson  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Anton Bergström  
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BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2020-04-22 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2020-04-30 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2020-05-22 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Ulrika Persson 

  



 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 3 

 

Överförmyndarnämnden 2020-04-22 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

  

Öfn § 59 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 60 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 61 

 

Remiss, policy och handlingsplan barnfattigdom 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att inte lämna något yttrande 

 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå kommunfullmäktige har beslutat om halverad barnfattigdom till 

2020. I budget- och planeringsförutsättningar för 2019 kopplas uppdrag 

om att ta fram en handlingsplan för att halvera barnfattigdomen till år 

2020 till det strategiska utvecklingsområdet Goda livsvillkor.  Uppdraget 

delas mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 

familjenämnden samt kommunstyrelsen. Handlingsplanen utgår från 

föreslagen policy för halverad barnfattigdom. Information om förslag till 

handlingsplan har getts till GVN och IFN i december 2019 samt KSHU i 

januari 2020. Samtliga nämnder inklusive överförmyndarnämnden ges 

möjlighet att lämna synpunkter senast 10 september 2020. 

  

Arbetet med barnfattigdom knyts till Umeå kommuns kommission för 

social hållbarhet inom fokusområdet Barns uppväxtvillkor och förslaget 

har tagits fram av tjänstepersoner från utbildning, samhällsbyggnad samt 

stöd och omsorg. 

 

Beslutsunderlag 

Remissversion till handlingsplan för halverad barnfattigdom 

 

Protokollet ska skickas till 

KS diarium 
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Öfn § 62 

 

Remiss, avfallsplan Umeåregionen-Resurshushållning för ett 

cirkulärt samhälle 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att inte lämna något yttrande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Umeå, Bjurholm, Vindeln, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors 

kommuner har på uppdrag av Umeåregionrådet tagit fram en gemensam 

avfallsplan. Genom mål och åtgärder i avfallsplanen ska 

avfallsmängderna minska, återvinningen öka och miljöpåverkan från 

avfallet minska. 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.  

 

Avfallsplanens övergripande mål är:  

• Minska avfallsmängderna  

• Öka återvinningen  

• Minska miljöpåverkan  

 

Avfallsplanen innehåller nyckeltal och målvärden om bland annat:  

• Minskad total mängd hushållsavfall, mat- och restavfall och 

matsvinn  

• Miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling  

• Ökad andel hushållsavfall för materialåtervinning och biologisk  

behandling  

• Andel rätt sorterat avfall i matavfall  

• Minskad nedskräpning  

• Inget farligt avfall i restavfallet  

• Enbart fossilfria drivmedel för kommunernas insamling av avfall  

 

Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder kommer 

att initieras av kommunstyrelsen och ske med den frekvens som följer av 

tidplanen för åtgärderna enligt handlingsplanen. 
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Överförmyndarnämnden har möjlighet att lämna yttrande senast 18 juni 

2020.  

 

Beslutsunderlag 

Remiss angående avfallsplan Umeåregionen – resurshushållning för 

cirkulärt samhälle 

 

Protokollet ska skickas till 

KS Diarium 
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 Öfn § 63 

 

Riktlinjer för budget- och investeringsprocess 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för 

nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna 

överstiger kostnaderna. I budgeten ska skattesatsen och anslagen anges. 

Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras 

och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. 

I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. Budgeten ska också innehålla en plan för 

ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens 

första år.   

 

Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska 

beslutet också innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras.  

När det gäller budget för gemensamma nämnder säger kommunallagen 

att budgeten upprättas av den kommun som har tillsatt nämnden efter 

samråd med de övriga samverkande kommunerna.  

 

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns krav på 

hur kommuner ska sköta sin ekonomi. Där framgår bland annat att 

kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer 

för sin ekonomi och verksamhet. Kravet på god ekonomisk hushållning 

finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning och innebär att verksamheten ska bedrivas inom befintliga 

ekonomiska ramar, även om detta kan medföra att kommunfullmäktiges 

grunduppdrag till nämnd samt av kommunfullmäktige fastställda mål 

och riktlinjer för verksamheten inte helt kan uppnås.  

 

Detta innebär att om det uppstår konflikt mellan grunduppdrag/mål och 

ekonomiskt utrymme i budget ska nämnden rapportera detta till 

kommunstyrelsen och därefter agera och prioritera så att budgetramen  
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inte överskrivs. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning 

och myndighetskrav prioriteras. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för budget- och investeringsprocess 

2020-03-30 Protokollsutdrag 

 
 

 


