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Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-05-08 

klockan 14.00–15.45 

  

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 § 98-128 

  

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

2017-05-16 klockan 14.00 

 

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 2017-05-08 

  

Paragrafer § 98-128 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-16 Datum då anslaget tas ned 2017-06-09 

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
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§ 98 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande ärenden ska tas bort ifrån 

föredragningslistan: Akt 5313 Ansökan om uttagstillstånd. Till 

föredragningslistan tillkommer Akt 9881 – Begäran om byte av 

förvaltare samt Akt 1391, Akt 6562, Akt 7455, Akt 7920 och akt 9743 

som samtliga avser entledigande av god man.  
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§ 99 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering tisdagen den 16 maj 2017 klockan 

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

justerare. 
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§ 100 Akt 9208 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 101 Akt 7143 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 102 Akt 6218 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 103 Akt 5763 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 104 Akt 7047 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 105 Akt 2338 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 

 

§ 106 Akt 5566 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 

 

§ 107 Akt 5567 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 108 Akt 9164 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 109 Akt 9251 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 

 

§ 110 Akt 9252 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 
 

 

§ 111 Akt 9844 – Vitesföreläggande 

 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-05-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 112 Akt 9303 – Vitesföreläggande 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

 
 

§ 113 Akt 9033 - Entledigande av god man 
och förordnande av ny god man 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 
 
 

 

 

§ 114 Akt 9881 - Begäran om byte av 
förvaltare 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 

§ 115 Akt 1391 - Entledigande av god man 

Sekretess 

Föredragande 
Emelie Waktel 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 9 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-05-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 116 Akt 6562 - Entledigande av god man 
 

Sekretess 

Föredragande 
Emelie Waktel 

 

§ 117 Akt 7455 - Entledigande av god man 
 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 
 

 

§ 118 Akt 7920 - Entledigande av god man 
 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

§ 119 Akt 9743 - Entledigande av god man 

Sekretess 

Föredragande 
Eva Karlsson 
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§ 120 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Emelie Waktel berättar om arbetsgruppens senaste träff den 4 maj 2017. 

Vid träffen diskuterade arbetsgruppen förslag på förändringar vilket man 

avser göra även på nästa tillfälle, som är arbetsgruppens sista inbokade 

tillfälle (den 31 maj 2017). Arbetsgruppen ser möjligheter till samverkan 

kring frivilliga samhällsarbetare. Dels ser man möjligheter till ökad 

samverkan redan nu, men man har även mer visionära idéer. 

Arbetsgruppen vill poängtera att ökad samverkan redan nu har uppnåtts i 

och med arbetsgruppens tillkomst. Enighet råder kring att man bör lyfta 

fram vikten av att en arbetsgrupp fortsätter att ses för att lyfta denna 

fråga. Överförmyndarnämnden önskar preliminärt arbetsgruppens 

slutrapport på sammanträdet i september 2017.  

 

Elisabeth Iregren, Mette-Maaria Lundström och Solveig Ekström-

Persson informerar om hur arbetet fortskrider avseende det evenemang 

som planeras för att uppmärksamma frivilligas dag den 2 december. 

Arbetsgruppen för frivilligas dag träffades den 4 maj 2017.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (21) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-05-08   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 121 Utredning av samverkan mellan 
Överförmyndare 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse som sin 

utredning om samverkan mellan Överförmyndare och 

översända det till Kommunfullmäktige.  

 

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.” Det framgår inte av Kommunfullmäktiges 

uppdrag vilken typ av samverkan som avses och vad syftet med 

utredningen är. 

Överförmyndarenheten har upprättat en tjänsteskrivelse där samverkan 

mellan överförmyndare utreds. Överförmyndarenheten har föreslagit att 

denna tjänsteskrivelse översänds till Kommunfullmäktige som rapport 

över slutförd utredning.   

Av rapporten framgår att det finns olika typer av modeller för samverkan 

och olika syften med samverkan. Överförmyndarnämnden har valt att 

avgränsa uppdraget från Kommunfullmäktige till att utreda en 

samverkanslösning med andra Överförmyndare som innebär en 

organisationsförändring med gemensamt kansli och/eller 

nämndsorganisation och att utreda huruvida en sådan 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 genom en organisationsförändring eftersom Överförmyndar-

verksamheten ofta kan bestå av en ensam person. I Skåne finns sådana 

samverkanslösningar bl.a. mellan Burlöv, Kävlinge, Lomma och 

Staffanstorp samt mellan Ystad, Tomelilla och Sjöbo. 
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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. 

Sammanfattningsvis bedöms det inte aktuellt för Lunds kommun med en 

samverkan med andra kommuner som innebär en organisationsförändring 

inom överförmyndarverksamheten.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Akten. 
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§ 122 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 

 
att ingen av ledamöterna eller ersättarna ska delta vid FSÖ 

Studiedagar 30 augusti – 1 september i Örebro.  

 

Sammanfattning 
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.  

Total budget för överförmyndarnämndens kostnader under 2017 är 235 

tkr. Uppskattad budget för utbildningskostnader under 2017 uppgår till 

42 tkr. Det finns 30 tkr kvar för utbildning, vilket räcker till en resa för 2-

3 personer.  

 
Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 
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§ 123 Ekonomisk rapport 
 

Björn Bengtsson och Jessica Nilsson informerar om aktuellt ekonomiskt 

läge.  

 

Björn Bengtsson informerar om att Överförmyndarnämnden per den 30 

april uppvisar ett överskott på 89 tkr jämfört med budget. Detta beror på 

att 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 – 57 tkr respektive – 25 tkr. Avvikelsen avseende personal 

beror på att extrapersonal anlitats, i början på året, för att komma ikapp 

med granskningen av årsräkningar.  

 

Migrationsverket har i april betalat ut 2 041 tkr som avser arvoden till 

gode män för ensamkommande barn under kvartal 4 2016. 

Migrationsverket har avslagit återsökningar om ca 51 tkr som avser barn 

vars ålder blivit uppskriven. Överförmyndarenheten har överklagat dessa 

beslut. Under april har ny fordran på 1 151 tkr bokats upp och avser 

arvoden till gode män för ensamkommande barn under kvartal 1 2017.  

 

Jessica Nilsson informerar om att det har tillkommit övergångsregler 

angående återsökning av arvodeskostnader och tolkkostnader för 

ensamkommande barn för 2017. Övergångsreglerna innebär att 

Överförmyndarnämnden kommer att kunna återsöka arvodeskostnader 

och tolkkostnader för ensamkommande barn som anvisats före den 1 juli 

2017. Överförmyndarnämnden måste ha lämnat in sin ansökan till 

Migrationsverket senast den 31 december 2017. Migrationsverket har 

uppgett att Överförmyndarnämnden får uppskatta kostnaderna för det 

sista kvartalet, då utbetalning av arvode för detta kvartal sker först under 

2018. Övergångsreglerna innebär att Överförmyndarnämndens 

underskott för 2017 blir betydligt lägre än vad som tidigare har 

prognostiserats. Hur mycket lägre kommer att framgå av delårsrapporten 

per 31 augusti 2017.  
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§ 124 Intern kontroll  
 

Jessica Nilsson informerar om hur det interna kontrollarbetet fortskrider.  

Kontrollmål beslutade av Kommunfullmäktige:  

1. Att kommunens handläggningstider inte bidrar till god 

service till medborgarna.  
 

Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarenheten håller 

på att inventera vilka ärenden som Överförmyndarverksamheten 

handlägger gentemot medborgarna. Jessica Nilsson informerar 

också om att Överförmyndarnämnden endast har beslutade 

handläggningstider i ett fåtal ärenden och att det saknas direkta 

lagkrav på handläggningstider inom överförmyndarverksamheten, 

förutom den ledning som förvaltningslagen ger.  

 

2. Att kommunens rutiner för rehabilitering och hantering av 

tidiga signaler vid upprepad sjukfrånvaro inte följs. 
 

Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarenhetens 

sjukfrånvaro följs upp i systemet Dashboard. Sjukfrånvaron på 

enheten är normal. 

 

3. Att tillbudsrapportering är bristfällig.  
 

Tillbudsrapportering är ett instrument för att identifiera risker och 

förhindra skador inom arbetsmiljön. Tillbudsrapportering sker i 

systemet LISA.  Jessica Nilsson informerar om att 

tillbudsrapporteringen är låg med anledning av att det inte sker 

många tillbud inom enheten.  
 

 

Kontrollmål beslutade av Överförmyndarnämnden:  

1. Att handläggningstiden att hitta en lämplig ställföreträdare 

är för lång i vanliga godmansuppdrag/ 
förvaltarskapsuppdrag.  

 

Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarnämnden hittills 

under 2017 har lämnat förslag på god man/förvaltare i 88 % av 

ärendena inom 60 dagar. Överförmyndarnämnden klarar således 

målsättningen att lämna förslag på ställföreträdare till tingsrätten i 

85 % av ärendena inom 60 dagar.  För att ha lättare att nå målen 

inom verksamheten har en organisationsförändring genomförts 

under 2017.   
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2. Att utbildningen till gode män och förvaltare är otillräcklig.  

 

Under 2017 har Överförmyndarnämnden anordnat utbildning för 

god man till ensamkommande barn från Migrationsverket. 

Överförmyndarnämnden har också under våren 2017 erbjudit 

gode män för ensamkommande barn, utbildning inom Afgansk 

kultur. Till hösten planerar Överförmyndarnämnden in två 

föreläsningar, en från Kronofogdemyndigheten och en från 

Försäkringskassan, till vanliga gode män/förvaltare. 

Överförmyndarnämnden har också anordnat 

årsräkningsutbildningar under de senast åren i samband med att 

årsräkningar ska lämnas in. Under året har 

Överförmyndarnämnden planerat in två årsräkningsutbildningar 

till nya gode män.  
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§ 125 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Björn Bengtsson och Jessica Nilsson informerar om aktuella frågor i 

verksamheten.  

 

Redovisning 

Antal inkomna årsräkningar uppgår till 976 stycken. 

Antal granskade uppgår till 342 stycken. För att klara målsatt tid bör 360 

årsräkningar vara granskade senast den 31 maj 2017.  

Antalet granskade sluträkningar uppgår under året till 80 stycken. Det 

finns 19 stycken ogranskade sluträkningar i balans. Antalet granskade 

arvodesräkningar för godmanskap för ensamkommande barn uppgår till 

470 stycken.  

 

Rekrytering 

Det finns totalt 48 stycken ärenden i balans avseende 

ansökningar/anmälningar om god man/förvaltare. I 17 av dessa ärenden 

har Överförmyndarnämnden lämnat förslag till tingsrätten på en 

ställföreträdare. 85 % av ärendena ska ha ett förslag lämnat till TR inom 

60 dagar.  88 % av ärenden klarar målsatt tid.  

Det finns totalt 50 byten varav 29 stycken som inte är förmedlade. 

Under början på året har Överförmyndarnämnden i Lund fått in många 

begäran om entledigande. Överförmyndarenheten har också 

uppmärksammat en svårighet att rekrytera och har därför genomfört en 

rekryteringskampanj för att nå ut till fler möjliga ställföreträdare.  

 

BOSS 

Jessica Nilsson informerar om BOSS-projektet. Jessica Nilsson 

informerar om att hon deltagit i en utbildning och workshop som syftade 

till att ge stöd till hur kommunerna kan samverka med idéburen sektor. 

På utbildningen deltog två pojkar som tidigare kommit som 

ensamkommande barn till Sverige, men nu är vuxna. De lyfte att den 

information som ges till barnen är bristfällig. Överförmyndarnämnden 

behöver således arbeta på hur nämnden kan nå ut till barnen med 

information om god mans roll, vilken roll Överförmyndarnämnden har 

och att barnen kan vända sig till Överförmyndarnämnden vid klagomål 

på god man. Ett sätt att nå barnen är att samverka med boenden.  

 

Ensamkommande barn 

Överförmyndarnämnden har för närvarande 197 stycken 

ensamkommande barn i sina register. 63 stycken av dessa har 

uppehållstillstånd vilket motsvarar 32 %. Socialförvaltningen har inlett 
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arbetet med att försöka hitta en särskilt förordnad vårdnadshavare till 

barnen. Processen tar tid. Socialförvaltningen har informerat 

Överförmyndarenheten om att de har anställt en jurist på halvtid i 

sommar som ska jobba med processbeskrivning och information.  

 

Tidigare överenskommelse med Socialförvaltningen 

Jessica Nilsson informerar om att Socialförvaltningen har informerat 

Överförmyndarenheten om att de avser att lyfta ett ärende i 

Socialnämnden för att få till stånd en ny överenskommelse med 

Överförmyndarnämnden. Ärendet förväntas tas upp i Socialnämnden 

tidigast vid sammanträde i juni. Detta innebär att 

Överförmyndarnämnden kan behandla ärendet i nämnden tidigast i 

augusti.  

 

Lokaler 

Jessica informerar om att Lunds kommun håller på att se över flytt till 

nya lokaler för hela kommunkontoret och att 

Överförmyndarverksamheten är aktuell för flytt till lokaler som är i 

kommunens ägor.  En flytt är aktuell tidigast i slutet på 2018.  

 

Beslut om statsbidrag från Migrationsverket 

Överförmyndarnämnden har fått beslut ifrån Migrationsverket om avslag 

på återsökt ersättning för de barn som fått uppskriven ålder, men där 

Överförmyndarnämnden låtit barnen kvarstå tills överklagat asylbeslut 

vunnit laga kraft. Överförmyndarenheten har för 

Överförmyndarnämndens räkning överklagat de avslagna besluten till 

högre instans, då de ärenden som är aktuella för prövning i 

Migrationsöverdomstolen, ännu inte är klara.   
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§ 126 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 140, Handlingsplan för 

kompetensförsörjning 2017 – 2018. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-04-05, § 135, Ny vision för Lunds 

kommun.  
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§ 127 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat Akt 

2017-05-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande 

verksamhetsspecifika 

varor och tjänster 

fastställa 

förfrågningsunderlag, 

anta 

anbud, teckna avtal 

samt avbryta 

upphandling. Ingå 

avtal med Explizit om 

att uppgradera 

befintligt system till 

nyare plattform samt 

inköp av E-tjänst. 

  

 

Jessica 

Nilsson 
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§ 128 Övriga frågor 
 

Ej aktuellt.  

 


