
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (19) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-06-07 ÖFN 2016/0037  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-06-07 

klockan 14.00–15.45 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf 

  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) 

Mette-Maaria Lundström (L) - Tjänstgörande ersättare 

 

Justerare Solveig Ekström-Persson (S) 

  

Paragrafer § 129-146 

  

Plats och tid för justering Överförmyndarnämndens Kansli, Kiliansgatan 12, plan 3, tisdagen 

den 15 juni 2017 klockan 14.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

 Gunnar Håkansson (MP) 

  

  

Justerare  

 Solveig Ekström-Persson (S) 
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 2017-06-07 ÖFN 2016/0037  
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 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-06-07 

  

Paragrafer § 129-146 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-15 Datum då anslaget tas ned 2017-07-10 

  

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12 (tredje våningen) 

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (19) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-06-07   
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§ 129 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande ärenden ska tas bort ifrån 

föredragningslistan: Akt 6218 Ansökan om uttagstillstånd och Akt 10210 

Ansökan om uttagstillstånd. Till föredragningslistan tillkommer Akt 

5895 – Begäran om byte av god man samt Akt 9987 Entledigande av god 

man.  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 130 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering tisdagen den 15 juni 2017 klockan 

14.00.  Överförmyndarnämnden beslutar att utse Solveig Ekström-

Persson till justerare. 
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§ 131 Akt 4100 - Vitesföreläggande 
årsräkning 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 132 Akt 4100 - Vitesföreläggande 
sluträkning 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 
 

 

§ 133 Akt 7506 – Entledigande av förvaltare 

 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
 
 

 

§ 134 Akt 8374 - Ansökan om samtycke till 
placering 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 135 Akt 9024 – Vitesföreläggande 

Sekretess 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 
 

§ 136 Akt 5895 – Begäran om byte av god 
man 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 

 

§ 137 Akt 9987 – Entledigande av god man 

Sekretess 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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§ 138 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

 

Emelie Waktel berättar att samverkansgruppen hade sin sista träff, den 31 

maj 2017. Man summerade då tidigare tillfällen och blickade framåt. 

Arbetsgruppen kommer under sommaren sammanställa den rapport som 

Överförmyndarnämnden har beslutat om. Rapporten kommer att 

överlämnas på nämndsammanträdet i september 2017.  
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§ 139 Frivilligas Dag 
 

Elisabeth Iregren, Mette-Maaria Lundström och Solveig Ekström-

Persson informerar om hur arbetet fortskrider med planeringen av 

evenemang för att fira Frivilligas Dag. Lokalen är ett bekymmer eftersom 

Stadshallen som var bokad ska byggas om. Mette-Maaria Lundström 

håller på att undersöka andra lämpliga lokaler. Nästa datum för 

arbetsgruppen är planerad den 19 juni 2017 mellan klockan 16 - 18. 

Kommunikationsavdelningen ska bjudas in till mötet för att diskutera 

lämplig kommunikationsstrategi.  
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§ 140 Behöriga beställare av varor och 
tjänster 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att ansvarig inköpare ska utses av enhetschef eller 

administrativ chef 

 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse Behörig inköpare för 

Överförmyndarnämnden, den 29 maj 2017. 

Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun, Antagen av 

Kommunfullmäktige 2008-12-18 § 253 

 

Sammanfattning 
Enligt gällande inköps- och upphandlingspolicy som antogs av 

Kommunfullmäktige den 18 december 2008, ska respektive styrelse och 

nämnd utse ansvariga inköpare på varje avdelning/enhet som har 

behörighet att avropa på kommunens ramavtal samt har rätt att besluta 

om inköp genom direktupphandling.  

Vid intern kontroll har Överförmyndarnämnden uppmärksammat att 

Överförmyndarnämnden inte tagit något beslut, i enlighet med inköps- 

och upphandlingspolicyn, om vem på enheten som är behörig att avropa 

på kommunens ramavtal. Av Överförmyndarnämndens 

delegationsordning som beslutades av nämnden den 4 oktober 2016, 

framgår att enhetschef och administrativ chef har rätt att fastställa 

förfrågningsunderlag, anta anbud, teckna avtal samt avbryta upphandling 

gällande verksamhetsspecifika varor och tjänster för 

Överförmyndarnämndens räkning. 

Överförmyndarnämnden fattar mycket sällan egna avtal om inköp utan 

följer de upphandlade avtal som framgår av avtalskatalogen och av e-

handelsportalen. Idag görs inköp genom kommunens ramavtal och 

genom e-handel av administratör och vid dennes frånvaro av en 

handläggare, på Överförmyndarenheten. Beställarna som har tillgång till 

e-handelsportalen har genomgått utbildning som tillhandahållits genom 

Kommunkontoret, i hur inköp ska göras och vilka avtal som gäller. 

Det finns inte några beloppsgränser som begränsar vad beställarna kan 

beställa. Den person som har attestansvaret beslutar om vilka belopp som 

beställningen får uppgå till oavsett om det sker genom e-handel eller på 

annat sätt, eftersom fakturan sedan ska attesteras. Enhetschef och 

avdelningschef är attestbehöriga.  
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Att genomföra inköp är att anse som verkställighet och behöver därför 

inte regleras genom delegation. Överförmyndarenheten föreslår att 

Överförmyndarnämnden överlåter till enhetschef och administrativ chef 

att utse ansvariga inköpare inom enheten.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten. 
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§ 141 Kurser och konferenser  
 

Ej aktuellt.  
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§ 142 Ekonomisk rapport 
 

Björn Bengtsson informerar om det aktuella ekonomiska läget. 

Överförmyndarnämnden uppvisar per den 31 maj ett underskott på 264 

tkr jämfört med budget. Resultatet påverkas positivt av att kostnad för 

överförmyndarnämndens verksamhetssystem är mindre än budgeterat då 

nytt verksamhetssystem ännu inte tagits i drift. Kostnad för personal på 

överförmyndarenheten samt kostnad för nämnd avviker från budget med 

– 36 tkr respektive – 17 tkr. Avvikelsen avseende personal beror på att 

extrapersonal anlitats för att komma ikapp med granskningen av 

årsräkningar. Underskottet beror till största del på arvodesutbetalningar 

till gode män för ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Denna 

kostnad återsöktes tidigare från socialförvaltningen men då det inte finns 

någon överenskommelse om fördelning av stadsbidrag för 2017 så 

belastas överförmyndarnämndens resultat med denna kostnad.  

 

Överförmyndarnämnden har hittills i år prognostiserat att underskottet 

för 2017 kommer uppgå till 5090 tkr för kostnader som avser 

ensamkommande barn med anledning av ändrade ersättningsregler. 

Prognosen kommer att justeras per den 31 augusti 2017 med anledning 

av de övergångsregler som Regeringen beslutat om avseende ersättning 

för ensamkommande barn.  
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§ 143 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Björn Bengtsson och Jessica Nilsson informerar om aktuella frågor i 

verksamheten.  

 

Aktuellt granskningsläge – Björn Bengtsson informerar om att 426 

årsräkningar är granskade totalt. Under sommaren kommer 

granskningstakten minska med anledning av semestrar men för att ligga i 

fas bör 570 årsräkningar ha granskats per den 31 augusti 2017. 

Progonosen är att detta mål nås.  

 

Korrigerade årsräkningar – Jessica Nilsson informerar om att målet att 

85 % av årsräkningarna ska ha granskats utan korrigering inte bedöms 

kunna nås under 2017. Av de årsräkningar som granskats hittills, har 346 

stycken granskats utan korrigering vilket motsvarar 81 %. De åtgärder 

som har gjorts på området är att skicka ut granskningsbesked till alla 

ställföreträdare där de får information om det som behöver förbättras till 

nästkommande år. Överförmyndarenheten håller också på att 

implementera en E-tjänst för inlämning av årsräkning som 

ställföreträdare tidigast kommer att kunna använda i höst.  

 

Aktuella ansökningar om god man eller förvaltare samt byten – 

Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarnämnden hittills i år 

inlämnat 27 ärenden till tingsrätten med förslag på god man. Av dessa 

har 19 stycken lämnats inom 60 dagar vilket motsvarar 70 %. 

Målsättningen är att 85 % av alla ärenden ska ha ett förslag på god 

man/förvaltare inom 60 dagar. Prognosen är att Överförmyndarnämnden 

inte kommer att klara denna målsättning under 2017. Anledningen till 

detta är att ärendena oftast inte är kompletta när de inkommer till 

Överförmyndarnämnden. Mätning görs från och med ansökningsdagen. 

Det saknas ofta underlag som visar att det finns förutsättningar att 

anordna godmanskapet och Överförmyndarnämnden kan inte börja 

rekrytera förrän underlaget är komplett. Ärendena blir därför gamla. En 

möjlig åtgärd är att justera målet inför 2018, för att endast mäta sådant 

Överförmyndarnämnden kan påverka.  

 

Bytesärenden: Antalet bytesärenden uppgår till totalt 49 stycken varav 

21 stycken är inkomna i maj månad. Totalt är 21 av bytena förmedlade 

till ny möjlig ställföreträdare. 
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Alla ärenden: Totalt har ansöknings/anmälningsteamet beslutat om 

förordnande av god man i 47 stycken ärenden i år, varav 20 stycken 

under maj månad (42%). Totalt har ansöknings/anmälningsteamet fattat 

34 stycken beslut om entledigande på begäran av god man varav 14 

stycken (41%) i maj månad  

 

Under 2017 har ansöknings/anmälningsteamet skickat ut 93 stycken 

förmedlingsbrev till nya ställföreträdare, varav 29 stycken (31%) uppdrag 

har förmedlats under maj månad. Att många ärenden har handlagts i maj 

månad tros bero på att organisationsförändringen nu har gett effekt.  

 

Rekrytering – Överförmyndarenheten ser ett stort behov av att få in fler 

personer som kan ta uppdrag som god man i Lunds kommun. Med 

anledning av att semesterperioden snart påbörjas är det inte möjligt att gå 

ut och annonsera innan sommaren. En annonsering kan bli aktuell först 

till hösten eftersom enheten måste klara av att hantera 

intresseanmälningarna som kommer in. Överförmyndarenheten kommer 

före midsommar, att göra ett utskick till befintliga ställföreträdare, där vi 

har mailadresser, för att fråga dem om de är intresserade av fler uppdrag 

som god man/förvaltare. 

 

Kontroller - Under maj månad har kontroller av samtliga ställföreträdare 

genomförts i Polisens belastningsregister och i Kronofogdemyndighetens 

register.  

 

Revisionens granskning av Överförmyndarnämnden – Jessica Nilsson 

informerar om EY:s granskningsrapport avseende granskningen av 

Överförmyndarnämnden, som inkom till Överförmyndarnämnden den 1 

juni 2017. EY:s sammanfattande bedömningen är att 

överförmyndarnämnden bedriver tillräcklig styrning, ledning och kontroll 

av överförmyndarverksamheten. Överförmyndarnämnden ska yttra sig 

över granskningen senast den 15 september 2017 och ärendet kommer att 

tas upp vid augusti sammanträdet, med anledning av detta. 

 

Jessica Nilsson informerar också om en granskning som Lunds kommuns 

revisorer uppdragit EY att genomföra och som handlar om hur 

kommunfullmäktiges beslut verkställs och följs upp. Även 

Överförmyndarnämnden berörs av denna granskning. Jessica Nilsson 

informerar om att en enkät gått ut som besvarats av den administrativa 

chefen.  

 

Ensamkommande barn – Överförmyndarnämnden har per dagens 

datum 192 stycken godmanskap för ensamkommande barn. 71 av dem 
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har uppehållstillstånd. Jessica Nilsson informerar om att löpande dialoger 

förs med Flyktingenheten på Socialförvaltningen kring hur särskilt 

förordnad vårdnadshavare ska hanteras.  

 

BOSS-projektet – Jessica Nilsson informerar från BOSS-projektet. 

Under maj månad har två gode män från Lunds kommun blivit inbjudna 

och deltagit i workshops i Simrishamn med BOSS, vilket upplevts som 

mycket värdefullt och positivt både från BOSS-administrationen och från 

de gode männen.   

 

Inköp av nytt IT-stöd – Björn Bengtsson informerar om att e-tjänsten E-

Wärna nu är på plats. Handläggare kommer att få en utbildning i 

systemet i juni. Möjlighet kommer att finnas för ställföreträdare att lämna 

årsräkning samt att redovisa uppdrag för ensamkommande barn. 

Ställföreträdare kommer tidigast att få tillgång till e-tjänsten i höst och 

Överförmyndarenheten kommer planera in informationsträffar inför 

detta.  

 

Möte med Lunds frivilliga samhällsarbetare – Jessica Nilsson 

informerar om det möte som hon haft med styrelsen för Lunds frivilliga 

samhällsarbetare. Lunds frivilliga samhällsarbetare önskar att 

Överförmyndarenheten deltar på ett av frivilligorganisationens möte till 

hösten och informerar om e-tjänsten E-Wärna.  

 

Information till ställföreträdarna – Jessica Nilsson informerar om att 

Överförmyndarenheten planerar att göra ett utskick till c:a 600 

ställföreträdare inför hösten. Här kommer ställföreträdarna bland annat 

att informeras om planerade utbildningstillfällen från Försäkringskassan 

och Kronofogdemyndigheten samt få information inför införandet av e-

tjänst och planerade utbildningstillfällen för E-Wärna. 

 

Positiva omdömen från gode män – Björn Bengtsson informerar om att 

Överförmyndarenheten har fått positiv respons på utskickade 

granskningsbesked, där gode män uttryckt att det är bra att kontakt tas 

med huvudman eller personal kring huvudmannen samt att konstruktiv 

kritik lämnas i granskningsbeskedet.   

 

Nämndsammanträdet den 18 juli 2017 – Vid dagens 

nämndsammanträde diskuterades det preliminära nämndsammanträde 

som är inbokat den 18 juli. Detta sammanträde är endast aktuellt vid 
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akuta entlediganden av gode män och förvaltare. Nämnden önskar 

besked på om sammanträdet blir av senast två veckor före sammanträdet.  
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§ 144 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 174 Delårsrapport 1 för Lunds 

kommun per den 31 mars 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 182, Årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet för kommunkontoret. 
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§ 145 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum Anmälning av 

delegationsbeslut 

Lagrum Delegat 

2017-05-15 

 

Utlämnande av 

lista över gode 

män för 

ensamkommande 

barn. 

Listan innehöll 

namn och e-

postadresser.  

2 kap 14 § 

Tryckfrihets- 

förordningen 

(1949:105) 

 

Fredrik 

Rosenkvist 
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§ 146 Övriga frågor 
 

Ej aktuellt.  


