
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (15) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-01-10 ÖFN 2016/0033  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-01-10 

klockan 14.00–15.15 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf 

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L) – Tjänstgörande ersättare 

  

Övriga Jessica Nilsson, Handläggare, Kommunkontoret 

 

Justerare Solveig Ekström-Persson (S) 

  

Paragrafer § 1-17 

  

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

2017-01-20, klockan 11.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Solveig Ekström-Persson (S) 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (15) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-01-10 ÖFN 2016/0033  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-01-10 

  

Paragrafer § 1-17 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-20 Datum då anslaget tas ned 2017-02-13 

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande av föredragningslistans 

ärenden utgår: nr 4, akt 6917, nr 6 akt 7506, nr 9 akt 9823. Till 

föredragningslistan tillkommer ett ärende akt 7242 - Arvode till 

förvaltare, som föredras efter föredragningslistans punkt 10. 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 4 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering fredagen den 20 januari 2017 

klockan 11.00.  Överförmyndarnämnden beslutar att utse Solveig 

Ekström-Persson (S) till justerare. 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 Akt 4424 – Arvode till god man 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 
 

 

 

§ 4 Akt 7207 – Ansökan om uttagstillstånd 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 
 

 

§ 5 Akt 8321 – Entledigande av 
ställföreträdare 

 

Sekretess 

Föredragande 
Paula Lopez Skute 

 
 
 

 

§ 6 Akt 8951 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Ingrid Dahl 

 
 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 6 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 7 Akt 9797 – Vitesföreläggande 

 

Sekretess 
 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
 

 

§ 8 Akt 7242 - Arvode till förvaltare 

 

Sekretess 

 

Föredragande 
Ingrid Dahl 
 
 

  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 7 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 9 Granskningsrapport för intern kontroll 
2016 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna granskningsrapporten för intern kontroll för 

överförmyndarnämnden 2016 i enlighet med 

Överförmyndarenhetens skrivelse. 
   

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens skrivelse, Granskningsrapport Intern Kontroll 

Överförmyndarnämnden 2016.   

 

Sammanfattning 
I rapporten redovisas utfallet av det interna kontrollarbetet under 2016. 

Utgångspunkten för granskningen har varit de kontrollmål som antogs i 

handlingsplanen för 2016. Bedömningen är att den interna kontrollen 

fungerar tillfredsställande. 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 10 Handlingsplan för intern kontroll 2017 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att anta förslag till handlingsplan för intern kontroll 2017 
 
   

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenheten skrivelse Handlingsplan för intern kontroll 2017 

Överförmyndarnämnden.  

 

Sammanfattning 
Alla nämnder ska årligen anta en plan för intern kontroll under året. 

 

För 2016 föreslås granskning inom följande kommungemensamma 

områden: 

 Att kommunens handläggningstider inte bidrar till god service för 

medborgarna 

 Att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av tidiga 

signaler vid upprepad sjukfrånvaro följs.  

 Att tillbudsrapporteringen är bristfällig. 

 

 

Förutom de kommungemensamma kontrollmålen föreslås två 

nämndspecifika 

kontrollmål: 

 Att utbildning till gode män och förvaltare är otillräcklig 

 Att handläggningstiden att hitta en lämplig ställföreträdare är för 

lång i vanliga godmans/förvaltarskapsuppdrag.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 9 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 11 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna genomförandeplanen   

 

Sammanfattning 
Emelie Waktel informerar om att samverkansuppdragets arbetsgrupp 

börjar ta form. Överförmyndarenheten har upprättat en 

genomförandeplan för samverkansuppdragets arbetsgrupp. Med 

genomförandeplanen kommer diskussionsunderlag till workshop-serien 

att biläggas.   

Föredragande 
Emelie Waktel 

 

Beslut expedieras till: 

Socialnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akten.   



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 10 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 12 Kurser och konferenser 
 
Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare har rätt att delta vid utbildning i barnkonventionen 

den 8 mars 2017.   

 

Sammanfattning 
Lunds kommuns Barnrättskommitté har bjudit in till 

en kommunövergripande utbildning om barnkonventionen och vilka 

konsekvenser det blir för Lunds kommun när barnkonventionen blir lag 

2018. Utbildningen riktar sig till alla medarbetare och förtroendevalda i 

Lunds kommun. Utbildningen är kostnadsfri. Sista dag för anmälan är 

måndagen den 13 februari 2017. 

Utbildningen hålls vid följande tillfällen:  

 Tisdagen den 7 mars kl. 13:00-16:00 i stadshallen Lund.  

 Onsdagen den 8 mars kl. 09:00-12:00 i stadshallen Lund.  

 

Tillfället den 7 mars 2017 sammanfaller med Överförmyndarnämndens 

sammanträde. 

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten.  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 Ekonomisk rapport 
 

Björn Bengtsson informerar om det aktuella ekonomiska läget. Avvikelse 

från budget för 2016 bedöms hamna på ca 1,5 miljoner. Avvikelsen beror 

i huvudsak på lokalkostnader, kostnader för nämnden samt kostnad för 

överförmyndarenhetens tjänstemän samt arvoden till gode män och 

förvaltare. Eftersom inte alla arvoden till gode män är utbetalda ännu 

finns en osäkerhet rörande denna postens storlek. 

Överförmyndarnämnden har inte fått någon utbetalning från 

Migrationsverkets den senaste månaden och aktuell fordran på 

Migrationsverket är 1 787 520 kr. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 12 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 14 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Björn Bengtsson och Jessica Nilsson informerar om aktuella frågor i 

verksamheten.  

Granskningsläge  
Björn Bengtsson informerar om att, av årsräkningarna som avser 2015 är 

816 granskade vilket motsvarar 86 %. Under hösten har de nya 

granskningsrutinerna börjat sätta sig och nya handläggare har börjat 

granska årsräkningar vilket fått till följd att granskningstempot ökat 

väsentligt. Inlämningen av årsräkningar avseende 2016 har kommit 

igång. Hittills är 25 årsräkningar inlämnade. 

 

Jessica Nilsson informerar om att övertid medges med anledning av 

Länsstyrelsens krav på att årsräkningarna för 2015 måste vara klara 

senast den 28 februari 2017, och att överförmyndarnämnden i annat fall 

måste meddela Länsstyrelsen en åtgärdsplan.  

Ärendemängd 
Antalet ärenden som står under överförmyndarnämndens tillsyn har ökat 

med 1,38 % jämfört med den 31 december 2015. Ensamkommande barn 

har minskat med 14 % medan godmanskap enligt 11 kap 4 § ökat med 

5,6 % och förvaltarskap har ökat med 14 %. En förklaring till den stora 

ökningen av ställföreträdarskap för vuxna har ökat så kraftigt under 2016 

är att det fanns många ansökningar om god man och förvaltare som inte 

hanns med under slutet av 2015 och förordnande har därmed inte skett 

förrän under 2016. En annan förklaring är att antalet människor i 

samhället som behöver hjälp av god man eller förvaltare har ökat.  

Ersättning för ensamkommande barn 
Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarenheten och 

Socialförvaltningen håller på att omförhandla avtalet avseende fördelning 

av statsbidrag för 2017. Jessica Nilsson informerar om att 

Överförmyndarnämnden inte kommer att kunna få några tjänster betalda 

genom Socialförvaltningen för 2017.  

 

Migrationsverket har gått ut med förtydligande information om att de inte 

kommer ersätta överförmyndarnämnden för eventuella kostnader om 

överförmyndaren låter godmanskapet kvarstå, när Migrationsverket 

skrivit upp barnets ålder. Överförmyndarnämnden har i dagsläget 2 barn 

som vi vet har kvar godmanskapet och som är bosatta i Lunds kommun.  

 

   



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 13 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 15 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige (2016-12-20, KF § 302), Utveckling av e-förslag,    



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 14 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat Akt 

2016-12-19 

Omprövning av 

ett beslut som 

myndigheten har 

meddelat som 

första instans och 

som myndigheten 

finner är 

uppenbart oriktigt 

på grund av nya 

omständigheter 

eller av någon 

annan anledning. 

Arvodesbeslut har 

omprövats. 

Kommunen ska 

betala arvodet på 

grund av särskilda 

skäl.  27 § FL 

Jessica 

Nilsson 6230 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 15 (15) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-01-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 17 Övriga frågor 
 

Björn Bengtsson informerar om att han blivit intervjuad av en professor i 

juridik i Holland. I Holland håller man på att se över sin 

förmynderskapslagstiftning och vill därför veta hur andra länder hanterar 

detta.  

 

 


