
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (29) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-10 ÖFN 2016/0035  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-04-10 

klockan 14.00–16.20 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP) - frånvarande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf – ersätter ordförande 

Lars Bergwall (C), 2:e v ordf 

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L) 

 

Justerare Lars Bergwall (C) 

  

Paragrafer § 47-97 

  

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

2017-04-20, klockan 11.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Solveig Ekström-Persson (S) 

  

  

Justerare  

 Lars Bergwall (C) 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (29) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-04-10 ÖFN 2016/0035  
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 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-04-10 

  

Paragrafer § 47-97 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-04-20 Datum då anslaget tas ned 2017-05-12 

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
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 2017-04-10   
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§ 47 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande ärenden ska tas bort ifrån 

föredragningslistan: Akt 7053 – Ansökan om uttagstillstånd samt Akt 

9033 - Entledigande av god man och förordnande av ny god man. Till 

föredragningslistan tillkommer ett ärenden med byte av 

sammanträdestid.   
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 2017-04-10   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 48 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering torsdagen den 20 april 2017 klockan 

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

justerare. 
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§ 49 Akt 362 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

 

§ 50 Akt 1391 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 

 

§ 51 Akt 4455 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 52 Akt 5306 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson  

 

 

§ 53 Akt 5662 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 54 Akt 6062 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 
 

 

§ 55 Akt 6346 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

 

§ 56 Akt 6354 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 57 Akt 6562 – Vitesföreläggande 

SEKRETSS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 

 

 

§ 58 Akt 6604 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 59 Akt 6941 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 
 

§ 60 Akt 7201 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 61 Akt 7207 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 62 Akt 7920 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 63 Akt 8008 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 64 Akt 8309 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 65 Akt 8544 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 66 Akt 8681 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 67 Akt 8892 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 68 Akt 9173 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 69 Akt 9544 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 70 Akt 9711 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 71 Akt 9891 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 72 Akt 9912 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 73 Akt 9024 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 74 Akt 8292 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 75 Akt 8293 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 76 Akt 7306 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 77 Akt 7884 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 78 Akt 9897 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 79 Akt 8727 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 
 

§ 80 Akt 8728 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

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

SEKRETESS 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 

§ 82 Akt 7802 – Vitesföreläggande 

SEKRETESS 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 
 

 

 

§ 83 Akt 7968 - Ansökan om uttagstillstånd 

SEKRETESS 
 

Föredragande 
Eva Karlsson 
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§ 84 Akt 9912 - Vitesföreläggande och 
ändring av Överförmyndarnämndens 
beslut 

SEKRETESS 

Föredragande 
Emelie Waktel 
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§ 85 Delårsrapport kvartal 1 
 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna Delårsrapport 1 2017 (Delårsrapport Mars 2017 

Överförmyndarnämnden) 

 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 2017 (Delårsrapport Mars 2017, 

Överförmyndarnämnden)  

 

Sammanfattning 
Delårsrapport 1 2017 med överförmyndarnämndens utfallsprognos per 

den 31 mars 2017 har tagits fram av överförmyndarenheten i samråd med 

ekonomiavdelningen. Rapporten visar ett prognostiserat underskott med 

5 090 tkr för 2017 vilket beror på förlorade intäkter för ensamkommande 

barn. 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 86 ÖFN skrivelse inför EVP 2018-2020 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse inför 

EVP 2018-2020.  

 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, EVP 2018-2020 – Ansökan om 

utökad ram, den 15 mars 2017.  

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har tidigare, inför EVP 2018-2020 gjort en 

nulägesanalys och en skrivelse till Kommunstyrelsen med förslag på 

strategier och konkreta åtgärder för att hantera framkomna behov av 

effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. I tidigare ingiven skrivelse 

har Överförmyndarnämnden framfört att det inte är möjligt att göra några 

besparingar i verksamheten. Överförmyndarnämnden är till stor del 

beroende av det statsbidrag som betalas ut genom återsökning från 

Migrationsverket. En ändring av ersättningsreglerna från och med juli 

2017 innebär en kraftig minskning av intäkter för 

Överförmyndarnämnden.  

 

Överförmyndarenheten har med anledning av detta upprättat en ny 

skrivelse som föreslås översändas till Kommunstyrelsen. Av skrivelsen 

framförs behov av utökad budget för arvoden till gode män, inför 2018. 

Utöver det behövs utökad budget för ytterligare en heltidstjänst med 

anledning av att många av de ensamkommande barn som placerats i 

Lunds kommun under 2015, har kvar sitt godmanskap.  

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 

Akten  
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§ 87 FI Motion – Låt ensamkommande barn 
stanna i Lund tills de är 21 år.  

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse som sitt 

yttrande på motion från FI – Låt ensamkommande barn 

stanna i Lund tills de är 21 år.  

 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, Överförmyndarnämndens 

yttrande på motion från FI, den 29 mars 2017. 

KS Motion från Joakim Månsson Bengtsson (FI) – Låt ensamkommande 

stanna i Lund tills de är 21 år, den 14 mars 2017 

 

Sammanfattning 
Joakim Månsson Bengtsson (FI) har inlämnat en motion till 

Kommunstyrelsen.  

Feministiskt Initiativ yrkar enligt motionen på: 

 att Lunds kommun tar ansvar för ensamkommande barn som 

kommit till kommunen tills de fyller 21 år. 

 

Om ovanstående faller yrkar FI på: 

 att Lunds kommun avvaktar från att kontakta Migrationsverket 

för flytt av ensamkommande barn tills dess att 

överklagandeprocessen nått sin ände.  

Motionen har remitterats till socialnämnden och överförmyndarnämnden 

för yttrande, med svar senast den 12 juni 2017.  

Överförmyndarenheten har upprättat en tjänsteskrivelse som föreslås 

översändas till Kommunstyrelsen som förslag på yttrande på motionen. 

Enligt tjänsteskrivelsen är Överförmyndarnämndens uppfattning att 

godmanskapet ska upphöra när barnet fyller 18 år eftersom det saknas 

lagstöd för att godmanskapet ska kvarstå tills den ensamkommande fyller 

21 år.  

Överförmyndarnämnden i Lund tog i december 2016, ett beslut om att 

ensamkommande barn som är bosatta i Lunds kommun och som får sin 

ålder uppskriven till 18 år ska få ha kvar god man tills asylbeslutet vunnit 
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laga kraft för det fall det är oklart om åldern är korrekt. Beslutet innebär 

att de ensamkommande barn, vars gode man ifrågasätter 

åldersuppskrivningen och överklagar asylbeslutet får behålla sin god 

man, tills asylbeslutet vunnit laga kraft.  

Ny lagstiftning är på gång med överklagningsbara beslut om 

åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Fram tills ändrad lagstiftning 

av åldersbedömningar är det Överförmyndarnämndens uppfattning att 

Lunds kommun bör hantera de ensamkommande på samma sätt 

oberoende av vilken nämnd som hanterar den enskilde.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten. 
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§ 88 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare har rätt att delta vid Länsstyrelsens träff angående 

åldersbedömningar den 9 maj 2017.   

 

att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare har rätt att delta vid Riksförbundet Frivilliga 

Samhällsarbetares årsmöte den 13-14 maj 2017.   

 

att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare har rätt att delta vid utbildningen i afgansk kultur 

den 16 maj 2017.  

 

att bordlägga beslut i frågan huruvida samtliga ledamöter och 

ersättare ska delta vid FSÖ Studiedagar 30 augusti – 1 

september i Örebro.  

 

Sammanfattning 
Den 9 maj 2017 har Överförmyndare i Skåne blivit inbjudna till en träff 

med Länsstyrelsen för att få information om medicinska 

åldersbedömningar. Migrationsverket och Rättsmedicinalverket kommer 

att finnas på plats för att informera om process och metoder och svara på 

frågor. Andra frågor som kommer att beröras under dagen är bland annat 

förslaget om åldersbedömning tidigare i asylprocessen samt förslaget om 

uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. 

Den 13-14 maj 2017 har RFS (Riksförbundet Frivilliga 

Samhällsarbetare) sitt årsmöte i Lund. Överförmyndarnämnden med 

tjänstemän har blivit inbjudna att delta.   

Den 16 maj 2017 håller Överförmyndarnämnden i Lund en utbildning för 

gode män till ensamkommande barn om afgansk kultur.   

Den 30 augusti – 1 september 2017 håller FSÖ (Föreningen för Sveriges 

Överförmyndare) studiedagar i Örebro. Kostnaden beräknas uppgå till 

totalt 50 – 60 tkr om alla ledamöter och ersättare deltar. I kostnaden ingår 

kursavgift, förrättningsarvode inklusive sociala avgifter, övernattning och 

resa.  
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Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 
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§ 89 Utredning av samverkan mellan 
Överförmyndare 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till Överförmyndarenheten.   

 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, Utredning av möjlig 

kommunsamverkan mellan Överförmyndarnämnden i Lund och 

Överförmyndare/Överförmyndarnämnder i andra kommuner, den 5 

oktober 2016.  

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har i ett särskilt uppdrag från fullmäktige 

genom EVP 2016 fått i uppgift att ”Utreda möjlig kommunsamverkan 

angående överförmyndare.” 

Överförmyndarenheten har upprättat en tjänsteskrivelse som föreslås 

översändas till Kommunfullmäktige som utredning. Syftet med det 

särskilda uppdraget är, som Överförmyndarnämnden uppfattat det, att 

utreda om en samverkanslösning kan leda till lägre kostnader för 

överförmyndarverksamheten.  

Samverkan inom Överförmyndarverksamheten sker idag i ett flertal 

kommuner i Sverige. Det är framförallt mindre kommuner som väljer att 

samverka då Överförmyndarverksamheten ofta kan bestå av en ensam 

person. I Skåne finns samverkanslöningar bl.a. mellan Burlöv, Kävlinge, 

Lomma och Staffanstorp samt mellan Ystad, Tomelilla och Sjöbo. 

Överförmyndarenheten har inhämtat de utredningar som legat till grund 

för dessa samverkanslösningar. Av dessa utredningar kan det konstateras 

att de vinster som ses i en samverkanslösning främst är i form av ökad 

kvalitet och rättssäkerhet, minskad sårbarhet i verksamheten och större 

möjligheter att utbilda ställföreträdare och utveckla interna rutiner. Några 

betydande besparingar bedöms inte komma av en samverkanslösning. 

De vinster som små kommuner ser i samverkan bedöms inte finnas för 

Lunds kommun. Den eventuella vinst som en samverkan skulle kunna 

medföra kring förenklad administration får anses vara obefintlig för 

Lunds kommun då den administration som finns kring 

överförmyndarverksamheten är minimal i dagsläget. 
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Sammanfattningsvis bedöms det inte aktuellt för Lunds kommun att 

samverka med andra kommuner inom överförmyndarverksamheten. 

 

Yrkanden 

Solveig Ekström-Persson (S) yrkar att det av skrivelsen ska framgå att 

Överförmyndarnämnden i Lund redan idag samverkar på olika sätt med 

andra överförmyndare. Samverkan sker t.ex. genom nätverk med 

överförmyndarna i Kävlinge/Lomma/Staffanstorp/Burlöv, Eslövs 

kommun, Höörs kommun samt Hörbys kommun.  

Ärendet återremitteras till Överförmyndarenheten för vidare 

handläggning och ändring av skrivelsen.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 
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§ 90 BOSS - Bred Operativ Strategisk 
Samverkan 

 

Jessica Nilsson informerar om projektet BOSS. BOSS står för Bred 

Operativ och Strategisk Samverkan kring ensamkommande barn och 

unga. Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden med 

Kommunförbundet Skåne som projektägare och Länsstyrelsen Skåne, 

Region Skåne och 16 skånska kommuner som medfinansiärer. Projektet 

håller på i två år med start i november 2016. 

 

Vilka är med i BOSS i Lunds kommun? 

De verksamheter som mest arbetar med nyanlända barn och unga, inte 

bara de ensamkommande, är med i arbetet. Det är socialförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen, BSF Lunds stad och Lund öster, kultur- och 

fritidsförvaltningen, serviceförvaltningen, överförmyndarenheten och 

kommunkontoret. 

 

Projektets syfte 

Huvudsyftet med projektet är att skapa och stödja en bred 

samverkansstruktur kring frågor om ensamkommande barn och unga. I 

projektet ska en modell för förvaltningsövergripande strukturer skapas 

för långsiktig och förbättrad integration. Projektet ska ”haka i” befintliga 

processer och nätverk på lokal eller regional nivå. I Lund knyts arbetet 

till handlingsplanen för ökat flyktingmottagande. 

 

Tidplan 

Projektet startade november 2016 med en analys- och planeringsfas där 

behovet av samverkan och kompetensutveckling i projektets kommuner, 

kartläggs. Denna fas pågår till mars 2017.   

 

Under mars – september 2017 kommer projektets deltagare på den 

strategiska (övergripande) nivån att erbjudas skräddarsydda paket med 

riktade utbildningar och workshops. Det handlar bland annat om 

arbetsmarknad- och etablering, samverkan med idéburen sektor, 

organisation och samverkan, värdegrund och interkulturalitet samt 

asylprocessen och ansvar.  

 

Under oktober 2017 – juni 2018 erbjuds skräddarsydda paket med riktade 

utbildningar och workshops för den operativa nivån d v s för dem som 

arbetar närmare verksamheten.  Vad utbildningarna ska handla om 

formas efter hand. Det kan till exempel vara: traumamedveten omsorg, 

motivationsarbete, asylprocessen, migration och interkulturalitet 
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I den avslutade fasen juli- september knyts projektet ihop bland annat 

genom att vi i kommunen arbetar vidare med det vi har lärt oss i projektet 

med fokus på att hitta nya sätt att arbeta för att stärka den långsiktiga 

integrationen av ensamkommande barn och unga. 
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§ 91 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Emelie Waktel informerar om arbetsgruppens senaste sammankomst den 

29 mars 2017. Under tillfället som var det tredje i ordningen diskuterades 

kompetensstöd, utbildning och uppmuntran. Arbetsgruppen ser behov 

och möjligheter till samverkan kring dessa områden. Arbetsgruppen ska 

träffas vid två tillfällen till under våren. Man ska under dessa tillfällen 

blicka framåt och se på möjliga former för samverkan.  
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§ 92 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Björn Bengtsson och Jessica Nilsson informerar om aktuella frågor i 

verksamheten.  

 

Årsräkningar och granskningsläge  

Per den 10 april har 926 årsräkningar kommit in vilket motsvarar 92 %. 

Påminnelse till de som fått anstånd med att lämna in årsräkning kommer 

att skickas nästa vecka och eventuella vitesförelägganden kommer att tas 

upp på överförmyndarnämndens sammanträde i maj. Av de årsräkningar 

som lämnats in är 280 granskade vilket motsvarar 28 %.   

 

Statistik 

Statistikuppgifter avseende 2016 har lämnats in till Länsstyrelsen. Som 

tidigare redovisats har antalet aktiva ärenden ökat kraftigt under året. 

Godmanskap enligt 11 kap 4 § och förvaltarskap enligt 11 kap 7 § ökar 

medan godmanskap för ensamkommande barn minskar.  

Summan av de tillgångar som förvaltas av gode män, förvaltare och 

förmyndare i Lunds kommun uppgår till 614 520 133 kr. 

 

Utbildning i barnkonventionen 

Lunds kommun höll den 7 och 8 mars 2017 en utbildning i 

barnkonventionen. Jessica Nilsson informerar kort om dess innehåll och 

informerar om att Överförmyndarenheten avser att ha ett möte med 

Malmö Överförmyndarenhet för att diskutera hur vi jobbar i dag och vad 

vi behöver förändra om barnkonventionen blir lag.   

 

Dom ifrån Migrationsöverdomstolen  
En dom i Migrationsöverdomstolen ger möjligheter för vissa afghanska barn 

som kommit ensamma till Sverige och som fått ett utvisningsbeslut, att få 

stanna i landet. Domen kommer medföra att fler ensamkommande barn 

från Afghanistan kommer att bedömas som skyddsbehövande. 

 

Översyn av lagstiftningen 

SKL har skickat in en skrivelse till Justitiedepartementet och begärt en 

total översyn av lagstiftningen avseende gode män och förvaltare.   
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§ 93 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens beslut (2017-03-01 KS §89) Utvärdering av 

nämndernas interna kontroll 2016 

Kommunfullmäktiges beslut (2017-03-30 KF §79) Årsredovisning 2016 

för Lunds kommun. Årsredovisning 2016, med nämndernas årsanalyser. 

Kommunfullmäktiges beslut (2017-03-30 KF §85) Socialnämndens 

remiss om Handlingsplan mot våld i nära relationer 2017-2022. 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 26 (29) 

 Sammanträdesdatum   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 94 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat Akt 

2017-03-15 

 

 

 

 

 

 

 

Prövning av fråga 

om utlämnande av 

allmän handling. 

Skriftligt beslut om 

avslag på begäran 

om utlämnande av 

allmän handling.  

 

2 kap 14 § 

Tryckfrihets 

förordningen 

(1949:105) 

 

 

6:3 OSL 

 

Fredrik 

Rosenkvist 

 

 

 

 

 

  

2017-03-15 

 

 

 

 

 

 

 

Prövning av fråga om 

utlämnande av allmän 

handling. Utlämnande 

av kontaktlista 

avseende gode män 

för ensamkommande 

barn, till 

Socialförvaltningen.  

2 kap 14 § 

Tryckfrihets 

förordningen 

(1949:105) 

 

 

 

 

Jessica 

Nilsson 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 95 Frivilligas Dag 
 

Elisabeth Iregren (V) informerar om det möte som arbetsgruppen har haft 

med anledning av planering av Frivilligas Dag. Solveig Ekström-Persson 

(S) och Elisabeth Iregren ska skriva till Kommunstyrelsen och ansöka om 

pengar till evenemanget.  

 

För att evenemanget ska synas utåt behövs affischer, flyers och folders. 

Gruppen har diskuterat att det finns behov av att ta fram en 

informationsbroschyr och att det finns behov av att ta hjälp av 

kommunens informatörer. Förstasidan av broschyren bör innehålla en 

kort presentation av förvaltningarna (Överförmyndarenheten, Vård- och 

omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen) och hur man får kontakt 

med respektive förvaltning.  

Arbetsgruppen önskar Emelie Waktels hjälp att diskutera frågan om 

gemensam informationsbroschyr med samverkansgruppen för att ta reda 

på vilka önskemål det finns avseende innehållet i broschyren. Mette-

Maaria Lundström (L) har haft kontakt med Stadshallen och fått 

information om att den blivit dubbelbokad den 2 december 2017. Tanken 

är att använda Fullmäktigesalen för presentationer samt ha tillgång till 

foajén för att ha bord att möta allmänheten. Önskemål finns om att 

Anders Almgren ska hälsa välkommen. Därefter följer korta 

presentationer på 5-10 minuter av medverkande förvaltningar.  

Nästa möte med arbetsgruppen är den 4 maj 2017.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 96 Ändring av sammanträdesdag för 
Överförmyndarnämndens 
sammanträde 

 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att besluta om sammanträdestider i enlighet med 

överförmyndarenhetens förslag  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens protokoll §227, Överförmyndarnämndens 

sammanträdestider 2017, den 6 december 2016. 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden fastställde sammanträdestider för 2017, vid 

sammanträde den 6 december 2016.  

Behov finns av att flytta sammanträdestider för maj och september 2017. 

Den 9 maj 2017 har Överförmyndare i Skåne blivit inbjudna till en träff 

med Länsstyrelsen för att få information om medicinska 

åldersbedömningar. Det är angeläget att Överförmyndarnämnden i Lund 

medverkar vid Länsstyrelsens träff och nämndsammanträdet i maj 

föreslås därför flyttas.  

För att hinna med att ta beslut angående delårsrapport per den 31/8 och 

översända den till Kommunstyrelsen i tid föreslås också 

nämndsammanträdet i september att byta dag.  

Överförmyndarenheten har föreslagit följande nya sammanträdestider för 

maj och september.  

Datum Tid 

Tisdagen den 8 maj 2017 14.00 

Tisdagen den 12 september 2017 14.00 

 

Övriga beslutade sammanträdestider kvarstår enligt tidigare beslut.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten.   
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§ 97 Övriga frågor 
 

Ej aktuellt.  

 


