
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (13) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-07 ÖFN 2016/0034  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-03-07 

klockan 14.00–16.15 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf 

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L) – Tjänstgörande ersättare 

 

Justerare Mette-Maaria Lundström (L) 

  

Paragrafer § 31-46 

  

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

2017-03-16, klockan 15.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Mette-Maaria Lundström (L) 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (13) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-03-07 ÖFN 2016/0034  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-03-07 

  

Paragrafer § 31-46 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-17 Datum då anslaget tas ned 2017-04-10 

  

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, tredje våningen 

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 31 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande ärenden ska läggas till 

föredragningslistan: Akt 7710 – Ansökan om samtycke till att lämna 

understöd ska föredras efter föredragningslistans punkt 5. Akt 9823 – 

Ansökan om uttagstillstånd föredras efter föredragningslistans punkt 7. 

Under Övriga frågor föredras ett ärende avseende tillsättande av 

arbetsgrupp inför planering av Frivilligas dag den 2 december 2017.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 4 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 32 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering torsdagen den 16 mars 2017 klockan 

15.00.  Överförmyndarnämnden beslutar att utse Mette-Maaria 

Lundström (L) till justerare. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 33 Akt 5296 – Ansökan om samtycke till 
utlåning av huvudmans medel 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 
 

§ 34 Akt 7053 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 
 
 

 

§ 35 Akt 7687 - Begäran om byte av 
förvaltare 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 
 

 

§ 36 Akt 7710 - Ansökan om samtycke till 
att lämna understöd 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 6 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 37 Akt 7939 – Byte av god man 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 
 

 

§ 38 Akt 10037 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 
 

 

§ 39 Akt 9823 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Eva Karlsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 7 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 40 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Emelie Waktel rapporterar från arbetsgruppens andra träff som ägde rum 

i överförmyndarenhetens lokaler den 1 mars. Under det andra tillfället 

diskuterades de olika förvaltningarnas arbetssätt kring rekrytering av 

frivilliga. Arbetsgruppens diskussioner visade att det finns rutiner för 

rekrytering inom samtliga verksamheter. De olika verksamheterna skiljer 

sig åt gällande hur aktiv man är i sin rekrytering och vilka 

lämplighetskontroller som genomförs. Det finns många idéer i 

arbetsgruppen för hur rekryteringen kan utvecklas inom kommunen. 

Arbetsgruppen ser stora utvecklingsmöjligheter i hur man informerar om 

uppdragen. Man tror att mer information förbättrar matchningen och 

leder till mer hållbara uppdrag. Arbetsgruppen är informerad om 

Överförmyndarnämndens planer kring uppmärksammandet av frivilligas 

dag i december 2017.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 41 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare har rätt att delta vid utbildning från 

Migrationsverket den 27 mars 2017.   

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har bjudit in gode män för ensamkommande 

barn till en föreläsning från Migrationsverket. Utbildningen hålls den 27 

mars 2017 klockan 14.00 – 16.00 i Rådhuset Knutssalen.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten.  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 9 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 42 Ekonomisk rapport 
 

Björn Bengtsson informerar om det aktuella ekonomiska läget.  

 

Överförmyndarnämnden uppvisar per den 28 februari 2017 ett överskott 

på 372 tkr jämfört med budget. Detta beror på att en stor del av de 

arvoden som betalats ut till gode män har bokats upp som kostnad i 

bokslutet för 2016. Även kostnad för överförmyndarnämndens 

verksamhetssystem är mindre än budgeterat då nytt verksamhetssystem 

ännu inte köpts in. Kostnad för personal på överförmyndarenheten samt 

kostnad för nämnd avviker från budget med – 52 tkr respektive – 39 tkr. 

Avvikelsen avseende personal beror på att extrapersonal anlitats för att 

komma ikapp med granskningen av årsräkningar. Utöver detta har 

ordinarie personal arbetat övertid i januari och februari 2017.   

 

Dialogmötet med KSAU den 6 mars 

Gunnar Håkansson, Jessica Nilsson och Solveig Ekström Persson deltog 

vid dialogmötet med KSAU den 6 mars 2017. Vid dialogmötet 

informerades KSAU om det budgetunderskott som 

Överförmyndarnämnden förväntas få på grund av de ensamkommande 

barnen och att ersättningsreglerna förändras från och med den 1 juli 

2017. Under 2016 återsökte Överförmyndarnämnden samtliga 

arvodeskostnader och tolkkostnader för ensamkommande barn och 

Överförmyndarnämnden fick då en intäkt ifrån Migrationsverket på c:a 

8 000 tkr.  

 

Överförmyndarnämnden kommer ha kvar många av de barnen som 

anvisats till Lunds kommun före den 1 juli 2017, efter halvårsskiftet. 

Överförmyndarnämnden kommer att kunna återsöka kostnader för god 

man för dessa barn, fram till och med halvårsskiftet 2017. Kostnader som 

uppstår för samma målgrupp efter den 1 juli 2017, kommer inte kunna 

återsökas vilket kommer medföra ett underskott avseende 

arvodeskostnader och tolkkostnader på ungefär 3 700 tkr för 2017. 

Utöver detta har Överförmyndarnämnden kvar en heltidstjänst som 

saknas i budget. Tjänsten tillsattes för att kunna hantera det stora inflödet 

av ensamkommande barn och under 2016 bekostades tjänsten av 

Socialförvaltningen. Underskottet för denna tjänst beräknas till 600 tkr 

för 2017. Behovet av tjänsten kvarstår med anledning av att 

Överförmyndarnämnden har en stor andel av de ensamkommande barnen 

kvar vilket innebär ett stort arbete med tillsyn och arvodering. Utöver 

detta fortsätter de vanliga godmansuppdragen och 

förvaltarskapsuppdragen att öka.  

 

Solveig Ekström Persson (S) lyfte att KSAU såg positivt på att 

styrningen inom Överförmyndarverksamheten blivit bättre.    



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 10 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 43 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Granskningsläge  
Björn Bengtsson informerade om granskningsläget. Endast 2 

årsräkningar avseende 2015 återstår att granska. I båda fallen har begäran 

om yttrande inför anmärkning skickats ut och sista svarsdag är den 20 

mars. Efter den 20 mars är samtliga årsräkningar avseende 2015 

granskade.   

 

Sista dag för inlämning av årsräkningar avseende 2016 har passerats. 769 

årsräkningar är inlämnade varav 704 lämnades in i rätt tid, före 1 mars. 

119 anstånd har beviljats. 170 årsräkningar för 2016 är granskade vilket 

motsvarar 17 %. 

 

Möte med Lunds frivilliga samhällsarbetare och mentorskap 

Jessica Nilsson informerade från mötet som hon hade med Lunds 

frivilliga samhällsarbetare, den 23 februari 2017. Lunds frivilliga 

samhällsarbetare inkom i december 2016 med ett förslag till avtal 

avseende mentorskap. Avtalet syftade till att Lunds frivilliga 

samhällsarbetare erbjuder sig som mentorer till nya ställföreträdare och 

erhåller en ersättning från Överförmyndarnämnden för detta. 

Överförmyndarnämnden återremitterade ärendet till 

Överförmyndarenheten, för att ge Lunds frivilliga samhällsarbetare 

möjlighet att förtydliga avtalet. Vid mötet som Lunds frivilliga 

samhällsarbetare hade med enhetschef, den 23 februari 2017 uttryckte 

Lunds frivilliga samhällsarbetare att de är medvetna om Lunds kommuns 

ekonomiska situation och att de därför endast avser lämna in ett 

förtydligande om det finns en rimlig möjlighet att avtalet kommer till 

stånd. Vid dagens nämndsammanträde framförde nämndens ledamöter att 

det endast går att ta ställning till avtalet om förslaget formuleras tydligt 

så att det framgår vad som förväntas ingå i mentorskapet och vad det kan 

medföra för kostnad för nämnden.  

 

Revisionens granskning 
EY ska på uppdrag av revisorerna i Lunds kommun genomföra en 

granskning av överförmyndarnämnden med syftet att bedöma om 

överförmyndarnämnden bedriver tillräcklig planering, styrning, och 

kontroll av verksamheten. Jessica Nilsson informerar om att fastställd 

dag för intervjuer är den 20 mars 2017 och att ordförande, vice 

ordförande, handläggare samt enhetschef ska intervjuas.  

 

 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 44 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Ej aktuellt.  
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 12 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 45 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat Akt 

2017-02-22 

Utlämnande av 

lista över gode män 

för 

ensamkommande. 

Namn och e-

postadresser 

2 kap 14 § 

Tryckfrihets 

förordningen 

(1949:105) 

Fredrik 

Rosenkvist  

2017-02-22 

Utlämnande av 

lista över de 

utbetalningar som 

Lunds kommun 

gjort för gode män 

under 2016. 

2 kap 14 § 

Tryckfrihets 

förordningen 

(1949:105) 

Jessica 

Nilsson 

  
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 13 (13) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-03-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 46 Övriga frågor 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att utse en arbetsgrupp inför planering av evenemang för att 

uppmärksamma Frivilligas dag 

 

att  arbetsgruppen ska bestå av Solveig Ekström Persson (S), 

Mette-Maaria Lundström (L) och Elisabeth Iregren (V). 

  

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden planerar att uppmärksamma Frivilligas dag den 

2 december 2017. En arbetsgrupp behöver tillsättas för att planera denna 

dag.  

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 

 


