
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (12) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-09-14 ÖFN 2016/0007  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2016-09-14 

klockan 14.00–16.10 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf 

Lars Bergwall (C), 2:e v ordf, Lars Bergwall avvek från mötet 

klockan 15.35 

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L) 

 

Justerare Lars Bergwall (C) 

  

Paragrafer § 166-177 

  

Plats och tid för justering Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, tredje våningen 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Lars Bergwall (C) 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (12) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2016-09-14 ÖFN 2016/0007  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-09-14 

  

Paragrafer § 166-177 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-20 Datum då anslaget tas ned 2016-10-12 

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 166 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att föredragningslistans ärende nr 5 akt 

9694 och nr 6 akt 9876 utgår och ersätts med det tillkomna ärendet 8721 

ansökan om uttag från spärrat konto som föredras under punkt 5 och det 

nytillkomna ärendet Fullmakt till personal som föredras i anslutning 

till punkt 7 som avser Ändring av delegationsordningen. 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 4 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 167 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering tisdagen den 20 september 2016, kl. 

16.00. Överförmyndarnämnden beslutar att utse Lars Bergwall (C) till 

justerare. 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 168 Akt 9147 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Ingrid Dahl 
 

 

 

§ 169 Akt 9491 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Ingrid Dahl 

 
 
 

§ 170 Akt 8721 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 6 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 171 Delårsrapport per den 31/8 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att ge Överförmyndarenheten i uppdrag att förtydliga i 

delårsrapporten varför Överförmyndarnämnden valt att öka 

kvaliteten i granskningen av årsräkningar med resultatet att 

det finns en risk att målet inte nås med andelen granskade 

årsräkningar 

 

att  i övrigt godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2016 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till Delårsrapport per den 31 augusti 2016 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden ska godkänna delårsrapport per den 31 augusti 

2016. 

 

Yrkanden 
Elisabeth Iregren (V) yrkar att det ska framgå i delårsrapporten varför 

Överförmyndarnämnden valt att öka kvaliteten i granskningen av 

årsräkningar med resultatet att det finns en risk att målet inte nås med 

andelen granskade årsräkningar.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Ekonomikontoret 

Akten. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 7 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 172 Ändring av delegationsordningen 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att bordlägga ärendet tills nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, den 9 september 2016  

Förslag till ny delegationsordning, den 9 september 2016, inklusive 

försättsblad. 

Överförmyndarnämndens beslut, den 7 december 2015, § 230.  

Delegationsordning för Överförmyndarnämnden, senast ändrad den 29 

maj 2012.  

Sammanfattning 
Överförmyndarnämndens delegationsordning antogs i maj 2012. Därefter 

har endast förändring gjorts avseende vilka handläggare/granskare som 

har delegation. Senaste ändringen gjordes i december 2015 med 

anledning av nyanställning av personal.  

Nuvarande delegationsordning är i behov av uppdatering och 

komplettering och Överförmyndarenheten har därför gjort en total 

översyn av delegationsordningen. Detta har främst inneburit ett 

förtydligande och en anpassning till rådande omständigheter av redan 

befintliga delegationsbeslut. Därtill har vissa väsentliga delegationsbeslut 

som saknats lagts till och sådana åtgärder som utgör verkställighet har 

tagits bort. I den nya delegationsordningen ges delegation till funktion 

istället för namngiven handläggare. 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Jessica Nilsson 

Akten. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 173 Fullmakt till personal 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att bordlägga ärendet tills nästa sammanträde. 

Sammanfattning 
Överförmyndarenhetens handläggare deltar ofta som ombud för 

Överförmyndarnämnden vid tingsrättsförhandlingar rörande mål om 

anordnande av förvaltarskap. Överförmyndarenhetens handläggare har 

delegation att företräda Överförmyndarnämnden i alla frågor som berör 

Överförmyndarnämndens verksamhet och som är möjliga att delegera. 

Det är inte möjligt att företräda Överförmyndarnämnden i rätten genom 

delegation. Överförmyndaren får anlita ombud i mål eller ärende där han 

för talan.  
 

I Överförmyndarnämndens ansvar ingår också att yttra sig till andra 

myndigheter såsom exempelvis Länsstyrelsen.  

Överförmyndarenhetens personal saknar idag en skriftlig fullmakt att 

företräda Överförmyndarnämnden vid mål i rätten eller gentemot andra 

myndigheter. Det är angeläget att handläggare och enhetschef får en 

skriftlig fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden. Om exempelvis 

rätten begär en skriftlig fullmakt ska denna kunna uppvisas.  

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Jessica Nilsson 

Akten. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 9 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 174 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att Överförmyndarenheten ska utarbeta ett förslag på resursåtgång 

och upplägg för fortsatt arbete med uppdraget samverkan kring 

frivilliga samhällsarbetare. 

att Frivilligas Dag ska uppmärksammas den 3 december 2016. 

 

Sammanfattning  

Överförmyndarnämnden remitterade vid föregående sammanträde 

uppdraget från KSau om samverkan kring frivilliga samhällsarbetare till 

Överförmyndarenheten. Överförmyndarnämnden informerades vid 

dagens sammanträde om att Emelie Waktel har fått i uppdrag att driva 

arbetet på enheten.  

Emelie Waktel och Jessica Nilsson informerar om hur långt man kommit 

i ärendet. Bland annat har kontakt tagits med Vård- och 

omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen för att se hur de planerar 

att fortskrida i ärendet. Svar har ännu inte erhållits. 

Överförmyndarnämnden informerades om att det framgår av 

protokollsutdrag från Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden att 

ärendet ännu inte har behandlats i respektive nämnd.  

 

Arbetsgruppen inför firande av Frivilligas dag och som består av 

Elisabeth Iregren (V), Mette-Maaria Lundström (L) och Solveig Ekström 

Persson (S) informerar om det möte som de haft med 

intresseorganisationen Lunds frivilliga samhällsarbetare inför planering 

av ett evenemang på de frivilligas dag. Planerad dag för att fira denna 

dag är lördagen den 3 december 2016.  

  
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 10 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 175 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att arbetsgruppen som består av Elisabeth Iregren (V), Mette-

Maaria (L) och Solveig Ekström-Persson (S) och som 

arbetar med evenemang de Frivilligas Dag den 3 december 

2016 får ha fortsatta möten för planering av dagen. 

Protokoll över mötena ska föras.   

 

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 176 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Jessica Nilsson, Björn Bengtsson och Fredrik Rosenkvist informerar om 

aktuella frågor i verksamheten bl.a. om aktuella resultat avseende andel 

granskade årsräkningar och andelen ansökningar/anmälningar om god 

man/förvaltare. En lägesrapport om antalet ensamkommande barn gavs 

också.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 12 (12) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-09-14   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 177 Övriga frågor 
Jessica Nilsson informerar om de beslut som har tagits i 

Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige i augusti 2016.   


