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Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2016-11-09 

klockan 14.00–16.30 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf 

Lars Bergwall (C), 2:e v ordf 

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L) 

 

Justerare Lars Bergwall (C) 

  

Paragrafer § 196-212 

  

Plats och tid för justering Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 3:e våningen, 

2016-11-17, klockan 11.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Lars Bergwall (C) 
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 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2016-11-09 

  

Paragrafer § 196-212 

  

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-17 Datum då anslaget tas ned 2016-12-12 

  

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens kansli 

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
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§ 196 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande av föredragningslistans 

ärenden utgår: nr 4 akt 8370, ärende nr 5 akt 9005, ärende nr 6 akt 9160, 

ärenden nr 10 akt 7802, ärende nr 12 akt 9953 och ärende nr 13 akt 9954. 

Föredragningslistans ärende nr 14, Internbudget 2017 samt ärende nr 15 

Mål och indikatorer 2017 utgår och ska vid nästkommande sammanträde 

tas upp i ett ärende gällande verksamhetsplan 2017. Till föredragslistan 

tillkommer ett ärende som avser ändring av 

Överförmyndarnämndens sammanträdesdag i december. 
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§ 197 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering torsdagen den 17 november 2016, 

kl. 11.00. Överförmyndarnämnden beslutar att utse Lars Bergwall (C) till 

justerare. 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-11-09   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 198 Akt 8321 – Begäran om byte av god 
man 

Sekretess 

Föredragande 
Paula Lopez Skute 

 
 

 

§ 199 Akt 9984 – Ansökan om samtycke till 
utlåning av underårigs medel 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 200 Akt 7053 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

§ 201 Akt 7053 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
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§ 202 Akt 8625 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
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§ 203 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att ordförande Gunnar Håkansson (MP) får delta vid möte på 

Länsstyrelsen den 16 november 2016.  

 

att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare får delta vid Länsstyrelsens tillsyn den 24 

november 2016. 

 

att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare får delta vid utbildningen Nyheter för 

Överförmyndare i Lund den 12 januari 2017.   

 

Sammanfattning 
Den 16 november 2016 har Länsstyrelserna i Blekinge, Kronoberg och 

Skåne bjudit in representanter från överförmyndarverksamheterna i de tre 

länen till en dag med fokus på ensamkommande barn och unga.  

 

Den 24 november 2016 kommer Länsstyrelsen på tillsyn hos 

Överförmyndarnämnden i Lund.  

 

Jan Wallgren har bjudit in till utbildningen ”Överförmyndarnyheter 2017, 

den 12 januari 2017. Utbildningen hålls i AF Borgen i Lund. 

 

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 
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§ 204 Ekonomisk rapport 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna rapporten 

 

att ge Överförmyndarenheten i uppdrag att formulera de 

mycket allvarliga konsekvenser som en besparing medför 

för nämndens verksamhet och skyldigheter. 

Sammanfattning 
Björn Bengtsson informerar om det aktuella ekonomiska läget.  

Prognos över avvikelse från budget för 2016 kvarstår på samma nivå som 

tidigare, - 1 500 000 kr. Avvikelsen beror i huvudsak på lokalkostnader, 

kostnader för nämnden samt kostnad för personal. I budget för 2017 har 

nämnden fått täckning för dessa kostnader. 

 

Överförmyndarnämnden har nyligen fått en utbetalning från 

Migrationsverket på cirka 2 000 000 kr.  Utbetalningen avser de sista 

arvodesutbetalningarna till gode män för ensamkommande barn under 

2015 samt större delen av arvoden för kvartal 1 2016. Migrationsverket 

har inte avslagit någon av överförmyndarnämndens ansökningar. Aktuell 

fordran på Migrationsverket är 4 038 927 kr. 

 

Jessica Nilsson informerar om strategi- och planeringsprocessen inför 

EVP 2018-2020. Samtliga nämnder ska komma med förslag till konkreta 

strategier och åtgärder och prioriteringar för att hantera behov av 

effektiviseringar för att få en budget i balans och behov av 

kvalitetsförbättringar, samt ge en beskrivning av konsekvenser av dessa 

förslag. Nämnderna ska arbeta med tre olika scenarier – lågt, mellan, 

högt – när det gäller storleken på effektiviseringsbehovet och en 

beskrivning av konsekvenser ska göras utifrån de olika nivåerna.   

 
 
Föredragande 
Björn Bengtsson och Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 205 Information från möte på 
Justitiedepartementet 

 

Sammanfattning 
Jessica Nilsson informerar om mötet på Justitiedepartementet som 

Överförmyndarnämnden i Lund var inbjudna till den 20 oktober 2016.  

 

Mötet hölls av tjänstemän på Justitiedepartementet, Erik Tiberg och 

Johan Borgström. Flera intresseorganisationer var inbjudna till mötet, 

och alla gavs en möjlighet att lyfta några av de problem och bekymmer 

som finns i nuvarande lagstiftning. Ett problem som lyftes flera gånger är 

svårigheten att rekrytera gode män till de som har svårare psykiska 

diagnoser och missbruksproblem. I samband med detta diskuterades 

behovet av lagstöd för någon typ av professionalisering av uppdraget. 

Det framfördes också att det behövs ett ställföreträdarregister för att 

möjliggöra begränsning av antalet uppdrag som en ställföreträdare får ha. 

Ett ställföreträdarregister skulle också kunna förenkla för flera 

myndigheter som skulle kunna inhämta uppgift om aktuell 

ställföreträdare direkt ifrån registret. Justitiedepartementet var inte 

positivt inställd till ett gemensamt ställföreträdarregister med hänsyn till 

överförmyndarnas sekretess och lagring av personuppgifter.  

 

Justitiedepartementet informerade om att det kommer att dröja med en 

översyn av lagstiftningen. Länsstyrelsen i Västra Götaland har getts ett 

uppdrag att utreda och komma med förslag på förbättringar som kan ske 

inom ramen för nuvarande lagstiftning. Detta uppdrag ska återrapporteras 

den 1 september 2017. Även Riksrevisionen ska granska nuvarande 

lagstiftning. Vad denna granskning kommer omfatta var inte helt klart. 

En representant ifrån Riksrevisionen var närvarande vid mötet.  

 

Representanter från Länsstyrelsen i Västra Götaland var också på plats. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland informerade om att endast 1 av 10 

överförmyndare har lämnat den statistik som Länsstyrelsen kräver. 

Jessica Nilsson lyfte tillsammans med representanterna från Föreningen 

Sveriges Överförmyndare de tekniska problem som funnits med 

inlämning av statistiken. Länsstyrelsen Västra Götaland avser att lyfta 

denna problematik till Länsstyrelsen Dalarna som har ansvaret för 

inhämtning av statistiken. På mötet informerade Länsstyrelsen i Västra 

Götaland om det uppdrag som Länsstyrelsen i Dalarna fått avseende att 

komma med riktlinjer för den utbildning som överförmyndarna är 

skyldiga att tillhandahålla för ställföreträdarna. Enligt Länsstyrelsen 

Västra Götaland är uppdraget återrapporterat, men riktlinjerna som ska 
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finnas är inte omfattande, då man inte önskar styra Överförmyndarnas 

arbete för mycket i denna fråga.  

 

Vid mötet diskuterade också behovet av central styrning. Frågan lyftes av 

Eva von Scheele från SKL som menar att om inte Länsstyrelsen kan ta 

denna roll behövs en annan myndighet som kan göra det. Jessica Nilsson 

lyfte i samband med detta att överförmyndarna har behov av vägledning 

från Länsstyrelsen. Detta för att få till stånd en likabedömning mellan 

överförmyndarna i landet. Det saknas idag en tillräcklig vägledning för 

överförmyndarna hur tillsynen av ställföreträdarskapen ska gå till, vilket 

gör att tillsynen blir godtycklig beroende på i vilken kommun man bor i.  

 

Vid mötet diskuterades också de ensamkommande barnen och tillsynen 

av dessa uppdrag. De intresseorganisationer som var på plats tryckte på 

hur viktigt det är att rätt person rekryteras och att utbildning ges till de 

gode männen för att de ska kunna sköta sitt uppdrag på ett bra sätt. 

Jessica Nilsson lyfte upp bekymret med undanträngningseffekter då det 

stora antalet godmanskap för ensamkommande barn har medfört att 

annan verksamhet blivit lidande.  

 

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
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§ 206 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna rapporten.   

 

Sammanfattning 
Emelie Waktel informerar om aktuellt läge avseende projektet 

Samverkan kring frivilliga samhällsarbetare.  

 

Arbetet med en genomförandeplan har påbörjats. Genomförandeplanen 

berättar kort om uppdragets bakgrund, tidsplanering, ekonomi, 

organisation och bemanning samt arbetssätt. Uppdraget har ingen egen 

budget och de personella resurserna påförs respektive deltagande 

nämnd/organisation. Arbetsgruppens påkallade kostnader kommer att 

belastas ansvarig nämnd det vill säga överförmyndarnämnden. 

Kostnaderna beräknas dock vara ringa och bestå i materialkostnader och 

fikakostnader. Varje nämnd/organisation representeras just nu av en 

person. För att göra arbetsgruppen mindre sårbar är det dock önskvärt att 

varje nämnd/organisation representeras av minst 2 personer. Fullständig 

arbetsgrupp är därmed inte fastställd. Det planerade arbetssättet föreslås 

vara en workshop-serie. Sex tillfällen planeras och områden som 

”gemensam bild”, ”rekrytering” och ”utbildning” kommer att diskuteras. 

Syftet med workshop-serien är ett komma fram till nya förslag på 

arbetssätt inom kommunen när det kommer till frivilliga 

samhällsarbetare.    

 

 

Föredragande 
Emelie Waktel 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 207 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

Sammanfattning 
Björn Bengtsson informerar om aktuellt granskningsläge avseende 

årsräkningar för 2015 och övriga redovisningshandlingar.  

Under perioden 2016-01-01 – 2016-11-09 har totalt 1938 

redovisningshandlingar granskats. Under motsvarande period 2015 hade 

1477 redovisningshandlingar granskats. En stor del av ökningen beror på 

det ökade antalet ensamkommande barn där redovisning sker kvartalsvis. 

Av årsräkningarna som avser 2015 är 635 granskade vilket motsvarar 67 

%.  Prognosen är att vi kommer ha 100 – 150 ogranskade årsräkningar 

från 2015 kvar vid årsskiftet. 

 

Björn Bengtsson informerar om ökad ärendemängd. Antalet ärenden som 

står under överförmyndarnämndens tillsyn har ökat med 2,18 % jämfört 

med den 31 december 2015. Störst ökning av antalet ärenden finns inom 

godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken och förvaltarskap enligt 11 

kap 7 § föräldrabalken. Antalet förmynderskap och ensamkommande 

barn har minskat under perioden. En anledning till att ärendemängden 

ökat mer än förväntat under 2016 är att det fanns många pågående 

ansökningsärenden under slutet av 2015 där rekrytering av lämplig 

ställföreträdare fördröjts på grund av hög arbetsbelastning på 

överförmyndarenheten.   

 

Jessica Nilsson informerar om aktuella handläggningstider avseende att 

lämna förslag till god man/förvaltare till tingsrätten. Målet är att 85 % av 

ärendena ska ha ett förslag på god man/förvaltare inom 60 dagar. 

Prognosen är att Överförmyndarnämnden inte kommer att nå målet. 

Antalet ärenden som klarar målsättningen uppgår till 62 %.  

 

Fredrik Rosenkvist informerar om aktuellt läge när det gäller de 

ensamkommande barnen. Det har sedan det förra nämndssammanträdet 

inte kommit några nyanlända barn. Överförmyndarnämnden har hittills i 

år granskat 1042 kvartalsredovisningar. Överförmyndarnämnden har 

förordnat 111 gode män för ensamkommande barn under 2016. De 

förordnanden som genomförts avser till största delen begärda byten, ofta 

i samband med klagomål. En stor utmaning för de gode männen är att 

många barn mår psykiskt dåligt på grund av att de har fått negativa 

besked. Detta leder till en osäkerhet bland gode män och har lett till 

önskemål om att överförmyndarnämnden bistår med vägledning och 

utbildning. 
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Jessica Nilsson informerar om den granskning som Kommunrevisionen 

har gjort avseende informationstillgång samt insyn i kommunen sett ur 

tre perspektiv och som Överförmyndarnämnden ska bemöta senast den 9 

december 2016. Med anledning av hög arbetsbelastning kommer anstånd 

troligen att begäras på denna rapport.  

 

Jessica Nilsson informerar om att kommunen har i uppdrag att se över 

hur man kan effektivisera lokalkostnaderna i enlighet med den 

ekonomiska verksamhetsplanen, som kommunfullmäktige tidigare 

beslutat om. Jessica Nilsson informerar om att även 

Överförmyndarnämndens kansli berörs av planerna för att effektivisera 

lokalkostnaderna vilket kan innebära en flytt från befintliga lokaler när 

nuvarande hyresavtal går ut.  

 

 
Föredragande 
Björn Bengtsson, Fredrik Rosenkvist och Jessica Nilsson 
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§ 208 Skrivelse från Lunds frivilliga 
samhällsarbetare angående 
mentorskap 

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att remittera ärendet till Överförmyndarenheten för ytterligare 

utredning.   

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Lunds frivilliga samhällsarbetare, ”Förslag på 

överenskommelse mellan Lunds Överförmyndarnämnd och Lunds 

Frivilliga Samhällsarbetarförening”, den 1 november 2016.  

 

Sammanfattning 
Lunds Frivilliga Samhällsarbetare har inkommit med ett förslag till avtal 

med Överförmyndarnämnden angående mentorskap. Avtalet innebär att 

medlemmar i Föreningen Lunds frivilliga samhällsarbetare som har stor 

erfarenhet av godmans- och förvaltaruppdrag ska stå till förfogande som 

mentorer till andra gode män/förvaltare.  

 

Med mentorskap menas i det här fallet:  

- att vara tillgänglig för samtal med nya eller gamla ställföreträdare  

- att genom telefonkontakt kunna svar på allmänna frågor, ge tips på 

uppdragets genomförande och i förekommande fall kunna lotsa vidare till 

annan som skulle kunna ge mer adekvat information i aktuell fråga  

- mentorskapet innefattar inte stöd som avser den ekonomiska 

redovisningen av ställföreträdarens huvudman  

 

Lunds frivilliga samhällsarbetare begär att Överförmyndarnämnden 

genom avtal åtar sig att:  

- Betala 3 000kr till föreningen för mentorskap för 2016  

- Att för 2017 betala 7 000kr till föreningen för mentorskap  

- Informera nya och äldre godemän om erbjudandet att Lunds Frivilliga 

Samhällsarbetarförening erbjuder mentorstöd  

- I förekommande fall förmedla kontakt mellan godeman och mentor  

 

Avtalet ska gälla per kalenderår och är löpande ett år i taget med en 

uppsägningstid på sex månader. 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 15 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-11-09   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden är positiv till förslaget men avtalet behöver 

förtydligas då det kan tolkas på flera sätt. En fråga som uppkom vid 

nämndsammanträdet var bland annat hur många personer som totalt kan 

få mentorskap under ett år.   

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 
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§ 209 Ändring av sammanträdesdag med 
anledning av Frivilligas Dag  

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att ändra datum för Överförmyndarnämndens 

nämndsammanträde i december till den 6 december 2016 

samma tid.  

 

Sammanfattning 
Elisabeth Iregren (V) berättar att arbetsgruppen som tillsatts för att 

uppmärksamma Frivilligas Dag den 5 december 2016 har beslutat att 

hålla en sammankomst för gode män i Lunds kommun. Med förutsättning 

att nämndsammanträdet i december flyttas, planeras sammankomsten till 

den 5 december klockan 15.00 – 17.00 i Knutssalen på Rådhuset. Antalet 

platser är begränsat till 50. Lunds frivilliga samhällsarbetare och 

Överförmyndarnämnden kommer att hjälpas åt med inbjudan. Lunds 

frivilliga samhällsarbetare går ut med inbjudan till sina medlemmar och 

Överförmyndarnämnden bjuder in de gode männen för ensamkommande 

barn, genom sitt nyhetsutskick. Innan mötet med de gode männen 

kommer arbetsgruppen att bjuda in till en presskonferens.  

Syftet med dagen är att hylla den frivilliga samhällsarbetaren. Föreningen 

Lunds frivilliga samhällsarbetare ska informera om sin 

organisationsförändring från att vara en renodlad godmansförening till att 

bli en förening för alla frivilliga samhällsarbetare. 

Överförmyndarnämnden ska informera om samverkansprojektet 

Frivilliga samhällsarbetare och vara öppna för dialog och frågor.  

 

Föredragande 
Elisabeth Iregren (V) och Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 17 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2016-11-09   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 210 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

KF, Protokoll 2016-09-29, § 195, Uppdrag från kommunfullmäktige om 

att utreda outsourcing av företagshälsovården 

KF, Protokoll 2016-09-29, § 198, Utbyggnads- och boendestrategi 2025 

för Lunds kommun 
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§ 211 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Ordförande Gunnar Håkansson (MP) fattade den 9 oktober 2016 beslut 

om att skicka Jessica Nilsson som representant för 

Överförmyndarnämnden i Lund till Stockholm den 20 oktober 2016 för 

möte med Justitiedepartementet. 
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§ 212 Övriga frågor 
 

Solveig Ekström Persson (S) informerar om att hon har skrivit till 

Justitieminister Morgan Johansson och bett om att få träffa honom i Lund 

för att diskutera behovet av förändrad lagstiftning. Morgan Johansson 

bjöds in att delta vid Frivilligas dag den 5 december men han hade inte 

möjlighet att komma.  

 

Solveig Ekström Persson (S) berättar att Socialdemokraternas 

fullmäktigegrupp brukar avge en verksamhetsberättelse och att hon har 

skrivit ett avsnitt som avser överförmyndarnämnden för att dessa frågor 

inte ska glömmas bort. Hon uppmanar övriga ledamöter att lyfta frågan i 

sina respektive partipolitiska arbetsgrupper.  

 


