
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (16) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-02-08 ÖFN 2016/0032  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-02-08 

klockan 14.00–15.10 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Lars Bergwall (C), 2:e v ordf, kom klockan 14.35, tjänstgörande 

under § 25 – 30,  

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L), tjänstgörande ersättare under § 18 - 24 

 

Justerare Elisabeth Iregren (V) 

  

Paragrafer § 18-30 

  

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

2017-02-17, klockan 10.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Elisabeth Iregren (V) 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (16) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-02-08 ÖFN 2016/0032  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-02-08 

  

Paragrafer § 18-30 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-02-17 Datum då anslaget tas ned 2017-03-13 

  

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens kansli 

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 18 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande av föredragningslistans 

ärenden utgår: nr 4, akt 10127. Till föredragningslistan tillkommer ett 

informationsärende, som föredras under föredragningslistans punkt 4. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 4 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 19 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering fredagen den 17 februari 2017 

klockan 10.00.  Överförmyndarnämnden beslutar att utse Elisabeth 

Iregren (V) till justerare. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 20 Akt 7578 - Begäran om byte av god 
man 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 6 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 21 Information om bedömning av god 
mans lämplighet 

 

Björn Bengtsson informerar om att Överförmyndarenheten vid tillsyn 

upptäckt att en god man kan ha gjort sig skyldig till missbruk i ett 

avslutat uppdrag. Överförmyndarenheten har, med anledning av detta, 

begärt yttrande från den gode mannen inför ett eventuellt entledigande i 

samtliga uppdrag som ställföreträdare i Lunds kommun. Utredning pågår 

i ärendet. Överförmyndarnämnden ska vid kommande sammanträde ta 

ställning till om ställföreträdaren ska entledigas från samtliga uppdrag. 

En polisanmälan kommer att inges till Polismyndigheten som får utreda 

om ett brott har begåtts.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 7 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 22 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Emelie Waktel rapporterar från arbetsgruppens första träff som ägde rum 

i överförmyndarenhetens lokaler den 1 februari 2017. Alla kallade 

förvaltningar representerades och initiativet för ökad samverkan kring de 

frivilliga mottogs positivt. Detta första tillfälle var av inledande karaktär. 

Deltagarna presenterade sig och berättade om sina respektive 

verksamheter. Nästa träff är den 1 mars 2017 och arbetsgruppen ska då 

fördjupa sig i rekryteringen av de frivilliga.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 23 Kurser och konferenser 
 

Inget att rapportera.  
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 9 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 24 Överförmyndarnämndens årsanalys 
för 2016 

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att Årsredovisning 2016 för Överförmyndarnämnden ändras i enlighet 

med Elisabeth Iregrens (V) yrkande 

att i övrigt godkänna Årsredovisning för 2016 i enlighet med 

Överförmyndarenhetens skrivelse. 

 

  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens skrivelse, Årsredovisning 2016 

Överförmyndarnämnden.  

 

Sammanfattning 
Alla nämnder ska årligen avge en årsredovisning. Överförmyndarenheten 

har upprättat en skrivelse avseende årsredovisning för 2016.  

 

Yrkanden 
Elisabeth Iregren (V) yrkar att årsanalysen ska ändras under rubriken 

Framtid och utveckling, s.10 punkt 4. Hon yrkar att stycket ändras till: 

”Överförmyndarnämnden siktar på att uppmärksamma Frivilligas dag 

genom att anordna ett evenemang den 2 december 2017, där 

medborgarna, ställföreträdarna och andra frivilliga bjuds in i Stadshallen 

för information och dialog.” 

 

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 10 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 25 Ekonomisk rapport 
 

Björn Bengtsson informerar om det aktuella ekonomiska läget. 

Överförmyndarnämnden har fått en utbetalning från Migrationsverket 

den 31 januari och har därmed fått ersättning för samtliga fordringar som 

bokats upp under 2016.  

 

Migrationsverket har avslagit en återsökning då denna avsåg ersättning 

för arvode till god man som kvarstår efter att Migrationsverket har skrivit 

upp huvudmannens ålder. Överförmyndarenheten har med anledning av 

detta ändrat rutinerna så att 95 % av utbetalda arvoden bokas upp som en 

fordran istället för 100 % som tidigare har bokats upp. 

 

 

  
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 26 Överförmyndarnämndens 
dokumenthanteringsplan 

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna det av Överförmyndarenheten upprättade förslaget till ny 

dokumenthanteringsplan för Överförmyndarnämnden i Lunds 

kommun. 

  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, den 1 februari 2017  

Förslag till ny dokumenthanteringsplan, den 1 februari 2017 

Överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan för 2012 

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan är från 2012. En 

översyn har gjorts av nuvarande dokumenthanteringsplan då den upplevs 

som otydlig av tjänstemännen. Hur vissa dokument ska hanteras framgår 

inte av den nuvarande dokumenthanteringsplanen. 

Överförmyndarenheten har tillsammans med kommunarkivarie upprättat 

ett förslag till ny dokumenthanteringsplan. Ett förtydligande har gjorts av 

hur dokument ska hanteras och hantering av de dokument som saknats i 

planen har lagts till.  

 

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Stadsarkivet 

Akten 
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 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 27 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Björn Bengtsson och Jessica Nilsson informerar om aktuella frågor i 

verksamheten. 

Omorganisationen 
Jessica Nilsson informerar om att omorganisationen nu är genomförd. I 

början kommer enheten ha tät uppföljning av hur arbetet fortskrider och 

rutinbeskrivningar kommer ses över för att underlätta arbetet för 

handläggarna.  

 

Granskning av årsräkningar 
Björn Bengtsson informerar om att av årsräkningarna som avser 2015 är 

916 granskade vilket motsvarar 96,5 %. Sedan sammanträdet i januari 

har 98 årsräkningar för 2015 granskats.  

 

Inlämningen av årsräkningar avseende 2016 har kommit igång. Hittills är 

278 årsräkningar inlämnade och av dessa är 33 granskade. 

 

Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarnämnden inte kommer 

att få någon tjänst bekostad genom Socialförvaltningen under 2017. Med 

anledning av detta kommer extra granskarna sluta från och med mars 

2017. Kostnaden för extra granskare uppgick under 2016 till sammanlagt 

681 tkr. Jessica Nilsson bedömer att Överförmyndarenheten bör kunna 

klara granskning av årsräkningar på den fasta personalen under 2017 med 

anledning av omorganisationen och att ordinarie handläggare är fler samt 

att ensamkommande barn förväntas minska under året. För att det ska 

vara möjligt att nå målet för 2017 med andelen granskade årsräkningar 

måste ett genomsnittligt granskningsresultat för hela gruppen uppgå till 

c:a 30 per vecka. Enheten kommer att ha tät uppföljning när det gäller 

genomförd granskning och granskningsläge. För att komma igång med 

inkomna årsräkningar för 2016 kommer granskarna att stanna kvar 

februari ut. Frivillig övertid har också beviljats februari ut.  

 

Ensamkommande barn  
Jessica Nilsson informerar om att antalet ensamkommande barn uppgår 

till 220 stycken. 

 

Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarenheten träffat 

Flyktingenheten för att diskutera gemensamma rutiner för de barn som 
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har fått uppehållstillstånd och där Socialförvaltningen ska ansöka om 

särskilt förordnad vårdnadshavare.  

 

Nytt verksamhetssystem 
Jessica Nilsson informerar om att Jessica Nilsson och Björn Bengtsson 

varit på studiebesök i Nacka och tittat på verksamhetssystemet Provisum 

inför eventuellt köp av systemet.  
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 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 28 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

KS beslut, 2017-01-11 KS §22, Lönekartläggning 2016 
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§ 29 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat Akt 

2017-01-12 

Utlämnande av 

allmän handling. 

Uppgift om namn på 

gode män och 

förvaltare har 

lämnats till 

Granskningsnämnden 

2 kap 14 § 

Tryckfrihets 

förordningen 

(1949:105) 

Jessica 

Nilsson  

2017-01-23 

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 

omprövats. 26 § FL 

Jessica 

Nilsson 9184 

2017-01-25 

Utlämnande av 

allmän handling. 

Kontaktlista har 

lämnats avseende 

gode män för 

ensamkommande 

barn till 

Socialförvaltningen 

för att de gode 

männen ska kunna 

tillfrågas om de 

önskar bli särskilt 

förordnade 

vårdnadshavare.  

2 kap 14 § 

Tryckfrihets 

förordningen 

(1949:105) 

Jessica 

Nilsson  
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 Sammanträdesdatum   

 2017-02-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 30 Övriga frågor 
 

Inget att rapportera.   


