
 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (45) 

 

Överförmyndarnämnden 2019-05-15 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2019-05-15, kl 13.00-14.50 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Anton Bergström, vice ordförande 

Marie-Louise Nilsson, ersätter Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Sofie Gustafsson 

Annika Westin 

Svante Lundberg 

 

Ersättare Josefine Gustafsson  

Zacharias Tjäder  

Gunilla Edlund 

Martin Lundgren 

Bengt Nilsson 

Marianne Sandström 

Roger Sandström 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 84-90, 93-96, 98-108 

Jens Hjalmarsson, tjänsteman Örnsköldsvik, föredragande §§ 85, 97, 109-

117 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 91, 92, 118 

Susanne Töyrä, sekreterare, §§ 84-118 

 

Utses att justera 

 

Anton Bergström 

 

Protokollet omfattar 

 

Protokoll A:  §§ 84-90 

Protokoll B:  §§ 91-118 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Susanne Töyrä  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Anton Bergström  
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 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2019-05-15 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2019-05-23 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2019-06-14 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Susanne Töyrä 
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Öfn § 84 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Anton Bergström att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 85 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 86 

 

Delegation EKB  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Jessica Wikström Agerberg får förnyad delegation att för gode män till 

ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare för 

ensamkommande barn besluta, enligt 14 kap 19 § föräldrabalken, om 

befrielse från skyldigheten att lämna årsräkning och sluträkning, 

alternativt besluta om att årsräkning och sluträkning får lämnas i 

förenklad form. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande delegationsordning är det överförmyndarenhetens chef 

och jurist som har delegation att besluta om befrielse att lämna 

årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådan redovisning får 

lämnas i förenklad form.  

 

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande 

barn måste alltid lämna en förteckning över det ensamkommande 

barnets tillgångar och skulder. I de flesta fall saknar de ensamkommande 

barnen tillgångar.  

 

Protokollet ska skickas till 

Jessica Wikström Agerberg 
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Öfn § 87 

 

Delegation EKB 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Kristin Pettersson Lehto får förnyad delegation att för gode män till 

ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare för 

ensamkommande barn besluta, enligt 14 kap 19 § föräldrabalken, om 

befrielse dessa ställföreträdare från skyldigheten att lämna årsräkning 

och sluträkning, alternativt besluta om att årsräkning och sluträkning får 

lämnas i förenklad form. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande delegationsordning är det överförmyndarenhetens chef 

och jurist som har delegation att besluta om befrielse att lämna 

årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådan redovisning får 

lämnas i förenklad form.  

 

Gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande 

barn måste alltid lämna en förteckning över det ensamkommande 

barnets tillgångar och skulder. I de flesta fall saknar de ensamkommande 

barnen tillgångar.  

 

Protokollet ska skickas till 

Kristin Petterson Lehto 
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 Öfn § 88 

 

Umeås kommuns lokala miljömål 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2008 ställde sig Umeå kommun bakom nationella miljömål och antog ett 

antal lokala miljömål som komplement. Sedan dess har nya strategier 

och målsättningar på både lokal och global nivå tillkommit som strävar 

mot hållbar utveckling och uppfyllelse av miljömålen.  

 

Mot bakgrund av detta har ett förslag till nya lokala miljömål för Umeå 

tagits fram som är tänkt att ersätta de lokala miljömålen och syftar till att 

konkretisera den ekologiska hållbarheten i kommunens vision. För att nå 

målsättningarna ska de lokala miljömålen beaktas och vara vägledande 

för kommunens verksamheter och bolag samt för alla som verkar i 

Umeå. 

 

Umeå kommun vill få sakliga och konstruktiva synpunkter och 

förbättringsförslag på mål, ansvar och indikatorer som berör direkt eller 

indirekt. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv Umeå kommuns lokala miljömål 2019 190410 (KS2019-00214) 

Remiss angående Umeå kommuns lokala miljömål 2019 190409 

(KS2019-00214) 

 

Protokollet ska skickas till 

elin.lindqvist@umea.se och märks med KS_2019/00214 

 
  

mailto:elin.lindqvist@umea.se
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Öfn § 89 EXTRA ÄRENDE 

 

FSÖ-dagarna, Karlstad 28 - 30 augusti 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Anmäla tre medarbetare samt chef och jurist till FSÖ dagarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Sveriges Överförmyndare, FSÖ, inbjuder till de årliga 

studiedagarna.  

 

Överförmyndarnämnden står för kostnaderna för medarbetarna vid 

Umeåkontoret. Örnsköldsviks kommun anmäler och står för kostnaderna 

för medarbetarna vid Örnsköldsvikskontoret. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-05-15 

Inbjudan 

Program 
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 Öfn § 90 EXTRA ÄRENDE 

 

FSÖ-dagarna, Karlstad 28 - 30 augusti 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Ledamöterna ska, med respektive hemkommun, se över möjligheten att 

delta under FSÖ-dagarna och sedan överlämna till presidiet att besluta 

om deltagande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Sveriges Överförmyndare, FSÖ, inbjuder till de årliga 

studiedagarna.  

 

Kurskostnad för ledamöter betalas av överförmyndarnämnden i 

Umeåregionen. Kurskostnad för ledamöter från Örnsköldsviks kommun 

betalas av Örnsköldsviks kommun. Övriga kostnader betalas av 

respektive kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan 

Program 
 


