
 

   

Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (17) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-07 ÖFN 2016/0039  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Överförmyndarnämnden 
 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-08-07 

klockan 14.00–16.10 

  

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande – 14.10 - 16.10 – tjänstgörande 

ordförande under § 151 - 166 

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

under § 147 - 150 

Lars Bergwall (C), 2:e v ordf  

  

Tjänstgörande ersättare Elisabeth Iregren (V) – under § 147 - 150 

  

Ersättare Mette-Maaria Lundström (L) – 14.00 - 15.30 

 

Justerare Lars Bergwall (C) 

  

Paragrafer § 147-166 

  

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

den 17 augusti 2017 klockan 11.00 

 

Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Jessica Nilsson 

  

  

Ordförande  

_______________________________________________________ 

Solveig Ekström-Persson (S) - § 147 - 150 

 

 

 

 Gunnar Håkansson (MP) – § 151 - 166 

  

  

Justerare  

 Lars Bergwall (C) 

 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (17) 

 Sammanträdesdatum Diarienummer  

 2017-08-07 ÖFN 2016/0039  

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Överförmyndarnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2017-08-07 

  

Paragrafer § 147-166 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-08-17 Datum då anslaget tas ned 2017-09-08 

  

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens Kansli, Kiliansgatan 12, plan 3 

  

  

Underskrift  

 Jessica Nilsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (17) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 147 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande ärenden ska tas bort ifrån 

föredragningslistan: Akt 4712 – Entledigande av god man.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 4 (17) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 148 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering torsdagen den 17 augusti 2017 

klockan 11.00.  Överförmyndarnämnden beslutar att utse Lars Bergwall 

till justerare. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (17) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 149 Akt 5858 – Begäran om byte av 
förvaltare 

SEKRETESS 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 
 
 

§ 150 Akt 7053 - Ansökan om uttagstillstånd 
 

SEKRETESS 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 
 
 

§ 151 Akt 7581 – Begäran om byte av god 
man  

SEKRETESS 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
 

 
 

 

§ 152 Akt 7635 – Entledigande av god man  
 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 153 Akt 7687 – Begäran om byte av 
förvaltare 

 

SEKRETESS 

Föredragande 
Fredrik Rosenkvist 

 
 

§ 154 Akt 8878 – Begäran om byte av god 
man 

 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 

§ 155 Akt 9131 – Begäran om byte av god 
man  

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 

 
 
 

§ 156 Akt 9681 – Entledigande av god man 
 

SEKRETESS 

Föredragande 
Björn Bengtsson 
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 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 157 Akt 9823 – Begäran om byte av god 
man  

SEKRETESS 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
 
 

 

§ 158 Akt 10303 - Anmälan om behov av god 
man för ensamkommande barn 

SEKRETESS 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 
 

  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (17) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 159 Kurser och konferenser 
 

Ej aktuellt. 
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 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 160 Ekonomisk rapport 
 

Björn Bengtsson informerar om det aktuella ekonomiska läget. Per den 

31 juli uppvisar Överförmyndarnämnden ett överskott på cirka 360 tkr. 

Resultatet är osäkert då det är beroende av storleken på återsökning som 

kommer att göras enligt det avtal om fördelning av statsbidrag som 

Socialnämnden beslutade om i juni.  

 

Justeringar i enlighet med detta avtal samt av återsökningar från 

Migrationsverket kommer att göras inför delårsrapporten per den 31 

augusti som kommer att behandlas vid överförmyndarnämndens 

sammanträde i september.  
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 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 161 Överenskommelse om fördelning av 
statsbidrag avseende 
ensamkommande barn 2017 

Dnr ÖFN 2016/0031 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna förslag till överenskommelse mellan 

Överförmyndarnämnden och Socialnämnden, om 

fördelning av statsbidrag för ensamkommande barn 
   

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, den 20 juli 2017, Dnr ÖFN 

2016/0031. 

Överförmyndarenhetens skrivelse till Socialförvaltningen den 18 januari 

2017 om fördelning av statsbidrag 2017. 

 

Socialnämndens protokoll, § 132 Fördelning av statsbidrag till 

överförmyndarnämnden 2017, den 20 juni 2017 

 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 juni 2017 fördelning av 

statsbidrag till överförmyndarnämnden 2017. 
 

Sammanfattning 
God man ska förordnas för ensamkommande barn som kommer till 

Sverige. Ansvaret vilar hos överförmyndarnämnden som sen också har 

ett tillsynsansvar. När barnet därefter beviljats uppehållstillstånd ska 

särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det är då socialnämnens ansvar 

att agera för att få till stånd ett förordnande.  

 

Överförmyndarenheten och socialförvaltningen har under 2016 haft en 

överenskommelse avseende fördelning av statsbidrag för 

ensamkommande barn. En ny överenskommelse behövs för 2017. Då ett 

nytt ersättningssystem införs vid halvårsskiftet behövs två 

överenskommelser göras för året avseende kostnader för nyanvisade 

barn. Utöver detta behövs också en ny överenskommelse som avser barn 

som har fått uppehållstillstånd men inte fått en särskilt förordnad 

vårdnadshavare.  

 

Överförmyndarenheten lämnade i januari 2017 fram ett förslag av 

fördelning av statsbidraget till Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (17) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

har accepterat detta förslag och Socialnämnden godtog den 20 juni 2017 

förslaget till fördelning.  

 
Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Socialnämnden 

Akten 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 12 (17) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-08-07   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 162 Revisionens Granskning av 
Överförmyndarnämnden 

Dnr ÖFN 2017/0008 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse  

 

att  översända överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse som sitt 

yttrande till Lunds kommuns revisorer. 

 
   

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse, den 24 juli 2017, Dnr ÖFN 

2017/0008 

Revisionens granskningsrapport med missiv, den 23 maj 2017, Dnr ÖFN 

2017/0008 

 

Sammanfattning 
EY har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer genomfört en 

granskning av Överförmyndarnämnden i maj 2017. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om nämnden bedriver tillräcklig 

styrning, ledning och kontroll av verksamheten. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att Överförmyndarnämnden 

bedriver tillräcklig styrning, ledning och kontroll av 

överförmyndarverksamheten. 

Överförmyndarnämnden ska senast den 15 september 2017 yttra sig till 

Lunds kommunrevision över vilka åtgärder som kommer att vidtas med 

anledning av vad som framkommit i granskningen och de 

rekommendationer som lämnats av revisorerna. Överförmyndarenheten 

har upprättat en tjänsteskrivelse med ett förslag till yttrande.  

 
Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Akten   
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§ 163 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Granskningsläge  
Björn Bengtsson informerar om det aktuella granskningsläget.  

Per den 7 augusti har 562 årsräkningar avseende 2016 granskats vilket 

motsvarar 56 % av årsräkningarna för 2016. Totalt har 1 533 

redovisningar granskats under året vilket kan jämföras med 1 254 

granskade redovisningar motsvarande tid förra året. 

 

Det bedöms realistiskt att samtliga årsräkningar ska vara granskade före 

årsskiftet. För att uppnå detta mål krävs att 95 årsräkningar granskas per 

månad vilket motsvarar det tempo som hållits under våren. 

 

Handläggningstider 
Jessica Nilsson informerar om övriga mål.  

 

Överförmyndarnämnden har lämnat förslag på god man eller förvaltare 

till tingsrätten inom 60 dagar i 68 % av alla ärenden där vi fått in en 

ansökan eller anmälan om god man eller förvaltare. 

Överförmyndarnämnden bedömer inte att målet att 85 % av ärendena ska 

ha ett förslag inom 60 dagar kommer att nås. Överförmyndarnämnden 

har per den 4 augusti 2017, 29 ansökningar/anmälningar i balans. Hälften 

av ärendena i balans är anmälningar som inte var kompletta när de kom 

in till Överförmyndarnämnden. Mycket ofta är inte heller en ansökan 

komplett utan där saknas oftast läkarintyg som styrker behovet av god 

man/förvaltare. Rekrytering av ställföreträdare kan inte påbörjas förrän 

behovet av god man är styrkt. Målet inför 2018 kan med anledning av 

detta behöva justeras för att endast mäta det som 

Överförmyndarnämnden kan påverka.  

 

När det gäller att anordna god man för ensamkommande barn, nås detta 

mål för 2017. Hittills i år har endast ett barn anvisats till Lunds kommun. 

Detta barn har fått en god man inom 3 dagar och målet nås således. 

Övriga barn som kommit till Lunds kommun är inflyttade från andra 

kommuner.  

 

Målet att 85 % av årsräkningarna ska ha granskats utan korrigering, 

bedöms inte kunna nås. Hittills i år har 99 årsräkningar granskats med 

korrigering och 13 årsräkningar är granskade med anmärkning. 450 

årsräkningar är granskade utan korrigering eller anmärkning, vilket 

motsvarar 80 %. Målsättningen är att 85 % ska ha granskats utan 
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korrigering eller anmärkning. Målet bedöms inte nås. 

Överförmyndarnämnden har under 2016 och 2017 arbetat utifrån nya 

granskningsrutiner och ger alltid gode män återkoppling på deras 

redovisning. Detta i syfte att förbättra kvaliteten på årsräkningarna. 

Utöver detta erbjuder Överförmyndarnämnden årligen återkommande 

årsräkningskurser. Till hösten införs en e-tjänst för ställföreträdare där de 

kan lämna in sina årsräkningar. Även detta förväntas medföra en 

förbättrad kvalitet.  

 

Aktuellt om god man för ensamkommande barn 
Jessica Nilsson informerar om att hon har träffat Flyktingenheten 

angående särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV). Flyktingenheten har 

skapat en e-tjänst för att anmäla intresse om att bli särskilt förordnad 

vårdnadshavare. Under sommaren har Överförmyndarenheten 

tillsammans med Flyktingenheten satt samman en information som 

vänder sig till SFV för ensamkommande barn. Denna information finns 

på både Överförmyndarnämnden hemsida och i samband med 

Flyktingenhetens e-tjänst.  

 

Det har inte kommit några nya barn till Lunds kommun under sommaren. 

Överförmyndarnämnden har totalt 173 aktiva godmanskap för 

ensamkommande barn i sina register. 76 stycken, dvs 44% har fått 

uppehållstillstånd och väntar på att få en särskilt förordnad 

vårdnadshavare. 

 

Utskick till ställföreträdare 
Jessica Nilsson informerar om att Överförmyndarenheten  under juli har 

gjort ett utskick till samtliga gode män och förvaltare förutom god man 

för ensamkommande barn. Informationen innehåller bland annat 

inbjudan till utbildningar i höst. C:a 600 ställföreträdare har nåtts av 

informationen.  
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§ 164 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens beslut, 2017-05-23, § 204 Ekonomi- och 

verksamhetsplan (EVP) 2018 - 2020 med budget för 2018 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-01, § 138 Förslag till åtgärder för 

ökat bostadsbyggande i Lunds kommun. Uppföljning av Riktlinjer och 

åtgärder för ett ökat bostadsbyggande i Lunds kommun 

 

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-06-14 § 163 - Fördjupad analys och 

handlingsplan med åtgärder för jämställda löner 

 

Kommunfullmäktiges beslut, 2017-06-14, § 165 Ekonomi- och 

verksamhetsplan (EVP) 2018 - 2020 med budget för 2018 
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§ 165 Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat 

2017-05-19 

Rättidsprövning av 

överklagat 

arvodesbeslut i akt 

10162. 24 § FL 

Fredrik 

Rosenkvist 

2017-05-22 

Rättidsprövning av 

överklagat 

arvodesbeslut i akt 

7979 24 § FL 

Eva 

Karlsson 

2017-05-29 

Rättidsprövning av 

överklagat 

arvodesbeslut i akt 

9542. 24 § FL 

Björn 

Bengtsson 

2017-05-29 

Avvisningsbeslut 

överklagat 

uttagstillstånd i akt 

7968 24 § FL 

Eva 

Karlsson 

2017-06-16 

Rättidsprövning av 

överklagat 

arvodesbeslut i akt 

8507 24 § FL 

Emelie 

Waktel 

2017-07-12 

Rättidsprövning av 

överklagat 

arvodesbeslut i akt 

9299 24 § FL 

Emelie 

Waktel 

2017-07-20 

Avvisningsbeslut 

överklagat 

arvodesbeslut i akt 

7653 24 § FL 

Emelie 

Waktel 
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§ 166 Övriga frågor 
 

Elisabeth Iregren (V) informerar om hur arbetet fortskrider i 

arbetsgruppen inför anordnandet av evenemang för att uppmärksamma 

Frivilligas Dag i december 2017.  

 


