
Överförmyndarnämnden Protokoll 1 (16) 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2017-09-12 ÖFN 2016/0040 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Överförmyndarnämnden 

Plats och tid Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, 2017-09-12 

klockan 14.00–15.30 

Ledamöter Gunnar Håkansson (MP), ordförande 

Solveig Ekström-Persson (S), vice ordf 

Lars Bergwall (C), 2:e v ordf – § 167-177, Tjänstgjorde 14.00 – 

15.15  

Ersättare Elisabeth Iregren (V) – Tjänstgörande § 178-181 

Mette-Maaria Lundström (L) 

Justerare Lars Bergwall (C) 

Paragrafer § 167-181

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

den 20 september 2017 klockan 13.00 

Underskrifter 

Sekreterare 

Jessica Nilsson 

Ordförande 

Gunnar Håkansson (MP) 

Justerare 

Lars Bergwall (C) - § 167-177 

Elisabeth Iregren (V) - § 178 - 181 



Överförmyndarnämnden Protokoll 2 (16) 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2017-09-12 ÖFN 2016/0040 

Justerare Utdragsbestyrkande 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-12 

Paragrafer § 167-181

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-20 Datum då anslaget tas ned 2017-10-09 

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens Kansli, Kiliansgatan 12, plan 3 

Underskrift 

Jessica Nilsson 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 3 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 167 Fastställande av dagordning 
 

Överförmyndarnämnden beslutar att följande ärenden ska tas bort ifrån 

föredragningslistan: punkt 4 Akt 8547 – Ansökan om samtycke till 

bodelning och punkt 6, Akt 9681 – Entledigande av god man. Följande 

ärenden ska läggas till föredragningslistan: Akt 7053 – Ansökan om 

uttagstillstånd och Akt 7968 – Ansökan om uttagstillstånd.  Dessa 

föredras efter punkt 7 i föredragningslistan.  

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 4 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 168 Tid och plats för protokollsjustering 
samt val av justerare 

 

Protokollet finns tillgängligt på Överförmyndarnämndens Kansli, 

Kiliansgatan 12, plan 3 för justering onsdagen den 20 september 2017 

klockan 13.00.  Överförmyndarnämnden beslutar att utse Lars 

Bergwall till justerare. 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 5 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 169 Akt 8093 – Föreläggande om vite  
 

Sekretess 

Föredragande 
Emelie Waktel 
 

 

§ 170 Akt 8738 - Ansökan om uttagstillstånd  

Sekretess 

Föredragande 
Eva Karlsson 

 
 

 

§ 171 Akt 10297 - Ansökan om samtycke för 
underårig att driva rörelse 

Sekretess 

Föredragande 
Eva Karlsson 

 
 

 

§ 172 Akt 7053 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Jessica Nilsson 
 

 

 

§ 173 Akt 7968 - Ansökan om uttagstillstånd 

Sekretess 

Föredragande 
Eva Karlsson 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 6 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 174 Delårsrapport per den 31 augusti 2017 
 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna Delårsrapport augusti 2017 

Överförmyndarnämnden 

 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2017 Överförmyndarnämnden  

 

Sammanfattning 
Delårsrapport med överförmyndarnämndens utfallsprognos per den 31 

augusti 2017 har tagits fram av överförmyndarenheten i samråd med 

ekonomiavdelningen. Rapporten visar ett prognostiserat underskott med 

500 tkr för 2017. Avvikelserna beror på kostnad för extra personal för att 

klara av verksamhetens mål. Överförmyndarnämnden har genom en 

överenskommelse med socialförvaltningen tidigare fått viss ersättning för 

handläggningskostnad avseende ensamkommande. Årets 

överenskommelse, som nyligen kommit till stånd, ger inte 

Överförmyndarnämnden full täckning för de personalkostnader nämnden 

har. 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Akten 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 7 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 175 Samverkan kring frivilliga 
samhällsarbetare 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att göra tillägg till arbetsgruppens rapport i enlighet med förslag från 

Lunds frivilliga samhällsarbetare 

att godkänna arbetsgruppens utredning  

att  översända utredningen till Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

Beslutsunderlag 
Arbetsgruppens skrivelse, den 8 september 2017  

Arbetsgruppens utredning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts tjänsteskrivelse, den 15 augusti 2016 

Kommunkontorets tjänsteskrivelse, den 31 maj 2016 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanade i augusti 2016 

överförmyndarnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden 

att samverka vid rekrytering, utbildning och information av frivilliga 

samhällsarbetare. Det föreslogs att en arbetsgrupp borde tillsättas för 

utredning av hur samverkan kan ske på ett långsiktigt hållbart sätt.  

 

En arbetsgrupp har träffats under workshopliknandeformer under våren 

2017. Tillsammans har arbetsgruppen diskuterat hur Lunds kommun, 

genom samverkan, kan utveckla metoder och arbetssätt för rekrytering, 

utbildning och information till frivilliga.  

Arbetsgruppens utredning presenteras i form av en rapport som nu 

överlämnas till överförmyndarnämnden. Utredningen har visat på behov 

av fortsatt samverkan kring de frivilliga samhällsarbetarna. Vidare är 

arbetsgruppen av åsikten att framgångsrika resultat uppnås när de rätta 

förutsättningarna ges. Arbetsgruppen föreslår därför att en 

samarbetsöverenskommelse upprättas. Vidare bör det tillsättas en 

styrgrupp med representanter från de olika myndigheterna. Representanterna 

bör vara chefer som också kan fatta beslut.  I tjänsteskrivelsen från 

Överförmyndarenheten föreslås överförmyndarnämnden att godkänna 

arbetsgruppens utredning. Vidare föreslås att utredningen bör översändas 

till kommunstyrelsens arbetsutskott.  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 8 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Efter att Överförmyndarnämnden fått ta del av utredningen och förslaget 

från Överförmyndarenheten har Per Brugge, ordförande i Lunds frivilliga 

samhällsarbetare framfört önskemål om att det läggs till i rapporten att 

representanter från Frivilliggruppen önskar vara med i styrgruppen.  

Föredragande 
Emelie Waktel 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden 

Föreningen Lunds frivilliga samhällsarbetare 

 
  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 9 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 176 Kurser och konferenser 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att samtliga av Överförmyndarnämndens ledamöter och 

ersättare har rätt att delta vid Kronofogdemyndighetens 

Budbärarutbildning den 31 oktober 2017, i mån av plats. 

  

 

Sammanfattning 
Överförmyndarnämnden har bjudit in ställföreträdarna till 

Budbärarutbildning med Kronofogdemyndigheten den 31 oktober 2017 

mellan 09.00 – 15.00 i Knutssalen. Intresset från ställföreträdarna har 

varit stort men det finns ett fåtal platser kvar.  

Överförmyndarnämnden har också bjudit in ställföreträdarna till en 

utbildning med Försäkringskassan den 10 oktober 2017. Denna 

utbildning är fullbokad och det finns många personer som står på kölista.  

 

Föredragande 
Jessica Nilsson 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

 

 
  



Överförmyndarnämnden Protokoll 10 (16) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 177 Frivilligas Dag

Elisabeth Iregren informerar om hur arbetet fortskrider med planering av 

evenemang för att uppmärksamma Frivilligas dag. Evenemanget är flyttat 

till den 25 november och kommer vara i Stadshallen mellan 13.00 – 

15.00.  

Överförmyndarnämnden har önskemål om att de förvaltningar dvs. 

Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen som också har 

frivilliga i sin verksamhet deltar under dagen med montrar för att kunna 

informera om sin frivilligverksamhet. Ett par personer från varje 

förvaltning bör vara på plats. Kommunikationsavdelningen kommer att 

hjälpa till att uppmärksamma evenemanget. 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 11 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 178 Information om aktuella frågor i 
verksamheten 

 

Jesper Jacobsson, Jessica Nilsson och Björn Bengtsson informerar om 

aktuella frågor i verksamheten.  

Ändring i organisationen 
Enhetschef för Överförmyndarenheten, Jessica Nilsson, slutar efter den 

22 september 2017. Rekrytering har påbörjats men ny enhetschef 

beräknas inte vara på plats förrän i slutet på året och till dess kommer 

Jesper Jacobsson som är chef för Administrativa avdelningen att gå in 

som chef för Överförmyndarenheten. Björn Bengtsson kommer gå in 

som samordnare för enheten och Emelie Waktel kommer ansvara för 

samverkan med andra förvaltningar och med frivilligföreningen. Emelie 

Waktel kommer också att gå in i BOSS-projektet istället för Jessica 

Nilsson. 

 

IT-stödet och utbildningar 
E-tjänsten för inlämning av årsräkningar samt för redovisningar avseende 

ensamkommande barn är levererad. Utbildning för personal ska ges nu i 

veckan. Enheten har bokat ett par informationsträffar angående e-tjänsten 

för ställföreträdare den 23 november och den 29 november 2017. Dessa 

tillfällen är nästintill fullbokade. Utöver detta ska Björn Bengtsson och 

Fredrik Rosenkvist delta på Lunds frivilliga samhällsarbetares möte den 

5 oktober och ge en kort information om e-tjänsten.  

 

Övriga utbildningar 
Enheten har också planerat in utbildning till Försäkringskassan och 

Kronofogdemyndigheten under hösten. Utbildning från 

Försäkringskassan den 10 oktober är fullbokad. Där finns några få platser 

kvar på Budbärarutbildningen från Kronofogdemyndigheten den 31 

oktober 2017.  

 

Optio  
Optio AB har en ny ställföreträdare och nuvarande ställföreträdare har 

begärt sitt entledigande i samtliga uppdrag. Optio AB önskar att nya 

ställföreträdaren tar över samtliga uppdrag. Några av de uppdragen som 

Optio AB har idag har visat sig vara av enklare karaktär. Optio ABs nya 

ställföreträdare kommer därför erbjudas att ta svårare uppdrag där det 

inte är lämpligt med en lekman.  



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 12 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Handläggningstider 
Jessica Nilsson informerar om aktuella handläggningstider.  

Årsräkningar 
Överförmyndarenheten har hittills i år granskat 65 % av årsräkningarna. 

Risk finns att målsättningen inte klaras då resurser förs över från 

nuvarande enhetschef till handläggare tills ny enhetschef är på plats. 

Införandet av E-tjänsten innebär också att resurser tas i anspråk till 

utbildningar etc. och det kan således bli nödvändigt att sätta in övertid för 

att det ska vara möjligt att klara målsättningen med antalet granskade 

årsräkningar.  

 

79% av de granskade årsräkningarna är granskade utan korrigering eller 

anmärkning. Målsättningen är att 85 % ska ha granskats utan korrigering 

eller anmärkning. Med de granskningsrutiner som infördes under 2016 

ges samtliga ställföreträdare nu återkoppling genom ett 

granskningsbesked där de får information om vilka förbättringar som 

behöver göras. Detta tillsammans med införandet av e-tjänst förväntas 

förbättra kvaliteten på sikt.  

Förslag på god man förvaltare inom 60 dagar 
63 % av ärendena har ett förslag på god man och förvaltare inom 60 

dagar. Målsättningen att 85 % av ärendena ska ha ett förslag på god man 

inom 60 dagar nås därför inte, vilket till stor del beror på att ärendena 

inte är kompletta när de kommer in och kräver utredning som tar lång tid. 

Det finns endast ett fåtal ärenden i balans och enheten har god kontroll 

över ärendena.  

Anordnande av god man för ensamkommande barn 
Under året har det kommit in 3 nya barn och där har 

Överförmyndarnämnden klarat handläggningstiden att förordna god man 

inom 3 dagar. Utöver det finns ett ärende i balans, som kommit in under 

gårdagen. Ärendet är förmedlat till en lämplig ställföreträdare.   

 
I Överförmyndarnämndens register finns per dagens datum 162 

ensamkommande barn. Av dessa barn har 74 barn uppehållstillstånd. 

Antalet barn minskar således.  

 

Riksrevisionen undersöker statens roll i 
överförmyndarverksamheten 
I en pågående granskning undersöker Riksrevisionen om staten 

säkerställer att överförmyndarverksamheten är organiserad på ett 

rättssäkert och effektivt sätt. Planerad publicering av rapporten är i 

december 2017. 



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 13 (16) 

 Sammanträdesdatum   

 2017-09-12   

    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Som en del i granskningen har riksrevisionen skickat ut en enkät till 

samtliga överförmyndarverksamheter i Sverige.  

Syftet med enkäten är att få en bild av likheter/skillnader i hur 

verksamheterna bedrivs. Jessica Nilsson har besvarat enkäten för 

Överförmyndarnämndens räkning.  

 

Länsstyrelsen 
Den 1 september lämnade länsstyrelserna slutredovisning till 

Justitiedepartementet avseende det uppdrag som länsstyrelserna fick den 

30 juni 2016.  

 

Länsstyrelsen föreslår lagändring för att tillsynen över och stödet till 

Överförmyndarnämnden ska bli tillfredsställande. Bland annat föreslår 

man ändrade regler för redovisning av huvudmännens medel.  

 Länsstyrelsen anser att man bör anpassa och modernisera reglerna 

i föräldrabalken för att de ska passa med dagens behov och för det 

digitala samhället.  

 Länsstyrelsen föreslår att man skärper och tydliggör kraven på 

hur ställföreträdare ska föra räkenskaper och hur det ska redovisas 

till Överförmyndaren. Länsstyrelsen anser att kraven som finns 

idag är allt för oprecisa och detta gör också att Länsstyrelsen inte 

kan ställa krav på en överförmyndare.  

 Länsstyrelsen föreslår också att man ska skärpa och förtydliga 

kraven på hur granskningen av ställföreträdarna ska gå till. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att 

Överförmyndare/Överförmyndarnämnder gör olika och att detta 

leder till en rättsosäkerhet.  

Länsstyrelserna samverkar också för att införa en gemensam kritiktrappa 

som ska göra kritiken mot överförmyndarna lika och tydlig. En 

kritiktrappa visar vilka omständigheter som ska leda till att Länsstyrelsen 

riktar kritik mot en överförmyndare och vilken tyngd sådan kritik ska ha.   



    

Överförmyndarnämnden Protokoll 14 (16) 

 Sammanträdesdatum   
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 179 Anmälan av beslut i Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige 

 

Beslut i KS, den 16 augusti 2017, § 236 - Årlig uppföljning av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet inom Lunds kommun 2016 

 

Beslut i KS, den 16 augusti 2017, § 238 - Utredning av 

kommunsamverkan mellan Överförmyndarnämnden i Lund och 

Överförmyndare/Överförmyndarnämnder i andra kommuner.  

 

Beslut i KS, den 16 augusti 2017, § 249 Sammanträdestider för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 

 

 
  



Överförmyndarnämnden Protokoll 15 (16) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-12 

Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 180 Anmälan av delegationsbeslut

Beslutsdatum 

Anmälning av 

delegationsbeslut Lagrum Delegat 

2017-08-30 

Rättidsprövning av 

överklagat beslut om 

ansökan om byte av 

god man i aktnr 8878 24 § FL 

Jessica 

Nilsson 

2017-09-08 

Rättidsprövning av 

överklagat beslut om 

ansökan om byte av 

god man i aktnr 7581 24 § FL 

Eva 

Karlsson 
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§ 181 Övriga frågor 
 

Avtackning av enhetschef.  

 


