
 

 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (44) 

 

Överförmyndarnämnden 2019-06-12 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2019-06-12, kl 13.00-15.00 

 

Beslutande Arvid Lundberg, ordförande 
Marie-Louise Nilsson, ersätter Anton Bergström, vice ordförande 

Åke Lindgren 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Britthelen Almqvist 

Marianne Sandström, ersätter Sofie Gustafsson 

Roger Sandström, ersätter Annika Westin 

Svante Lundberg 

 

Ersättare Zacharias Tjäder  

Anneli Kuosmanen   

Martin Lundgren 

Maud Gustavsson 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande, §§ 119, 121-127, 131-135, 139-141 

Nina Lindström, Robert Marklund, Stefan Jönsson, Förvaltarenheten, 

föredragande § 120 

Jens Hjalmarsson, tjänsteman Örnsköldsvik, föredragande §§ 121, 136-137, 

142 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 128-130, 138, 143-144 

Susanne Töyrä, sekreterare, §§ 119-144 

 

Utses att justera 

 

Marie-Louise Nilsson 

 

Protokollet omfattar 

 

Protokoll A:  §§ 119-126 

Protokoll B:  §§ 127-144 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Susanne Töyrä  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Arvid Lundberg  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Marie-Louise Nilsson  
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Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

   

 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2019-06-12 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2019-06-20 

 

Datum för anslags 

nedtagande 2019-07-12 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Susanne Töyrä 
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Öfn § 119 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Marie-Louise Nilsson att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 
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Öfn § 120 

 

Förvaltarenheten informerar 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av en ny mandatperiod informerar förvaltarenheten om 

sin verksamhet. 
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Öfn § 121 

 

Information från verksamhetsledning gällande aktualiteter inom 

nämndens ansvarsområde  
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 Öfn § 122 

 

Verksamhetsuppföljning tertial 1 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Godkänna verksamhetsuppföljning januari till april 2019. 

 

2. Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för överförmyndarenheten redogör för verksamhetsuppföljning 

tertial 1. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsuppföljning, Tertial 1 

 

Protokollet skickas till 

Kommunkansliet 
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Öfn § 123 

 

Internkontrollplan uppföljning tertial 1 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Godkänna att den interna styrningen tertial 1 är tillräcklig enligt 

upprättad internkontrollplan. 

 

2. Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef för överförmyndarenheten redogör för internkontrontrollplan tertial 

1. 

 

Beslutsunderlag 

Internkontrolluppföljning tertial 1 

 

Protokollet skickas till 

Kommunkansliet 

 
  



 

UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 8 

 

Överförmyndarnämnden 2019-06-12 

 

__________________________________________________________________________________ 

Justeringsmännens sign  Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 Öfn § 124 

 

FSÖ-dagarna, Karlstad 28 - 30 augusti 2019 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Anmäla ordförande Arvid Lundberg till FSÖ-dagarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Sveriges Överförmyndare, FSÖ, inbjuder till de årliga 

studiedagarna. Vid nämndssammanträdet 2019-05-15 fattades beslut om 

att ledamöterna ska, med respektive hemkommun, se över möjligheten 

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

besluta om deltagande. 

 

Kurskostnad för ledamöter betalas av överförmyndarnämnden i 

Umeåregionen. Kurskostnad för ledamöter från Örnsköldsviks kommun 

betalas av Örnsköldsviks kommun. Övriga kostnader betalas av 

respektive kommun. 
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 Öfn § 125 

 

Rapport mentorskap 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Inte införa mentorskap för gode män och förvaltare. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Chef redogör för utredning om införande av mentorskap för gode män 

och förvaltare. Syftet med utredningen är att ta reda på möjligheterna att 

erbjuda mentorskap till gode män och förvaltare. 

 

Mentorskap kan förhoppningsvis leda till att ställföreträdare vill ta fler 

och svårare uppdrag, och att de vill ha kvar de uppdrag de tar på sig. 

Det kan även vara ett sätt att minska antalet ställföreträdare som vänder 

sig till överförmyndarenheten med frågor. Detta skulle frigöra resurser 

som kan användas till andra delar av verksamheten.  

 

Utredningen bygger på enkätstudie, omvärldsbevakning om hur andra 

kommuner arbetat med mentorskap. Utredningen visar inte på några 

direkta positiva effekter av införande av mentorskap. Mentorskap 

innebär en risk och en kostnad för verksamheten. Eftersom vi i nuläget 

inte har särskilt mycket underlag som visar hur mentorskap fungerar bör 

vi avvakta med att införa detta. 

 

Överförmyndarnämnden bör istället kunna arbeta mer aktivt med att 

förbättra förutsättningarna för gode män och förvaltare på andra sätt, 

bl.a. genom att erbjuda mer utbildning och bättre information. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport mentorskap för gode män och förvaltare 
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 Öfn § 126 

 

Delegation EKB 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Kristin Pettersson Lehto får delegation i ärenden avseende 

ensamkommande barn förordna god man, infordra yttrande, besluta om 

upphörande av godmanskap, beslut om byte av god man enligt, 2-3, 5-7 

och 9 §§ Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande delegationsordning är det överförmyndarenhetens chef, 

jurist och handläggare för ensamkommande barn som har delegation att 

fatta beslut enligt ovanstående lagrum. För att minska sårbarheten vid 

ex. semestrar och frånvaro är det nödvändigt att ytterligare en person får 

ovan nämnd delegation. Kristin Pettersson Lehto har förvärvat den 

kunskap som krävs för att besluta om dessa ärenden.   

 

Protokollet ska skickas till 

Kristin Petterson Lehto 
 


