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§ 145 Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare
Dnr ÖFN 2020/0034

Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar
att
att
att

instifta ett årligt pris för frivilliga samhällsarbetare,
anta föreslagna regler för Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare,
den årliga prissumman på 25 000 kr hanteras inom
överförmyndarnämndens budget.

Reservationer
Maja Grubelic (Fi) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
Följande skriftliga reservation ges in, Prot.Bil § 145/01.

Protokollsanteckningar
Monica Molin (S) låter anteckna till protokollet att hon instämmer i
Maja Grubelic (Fi) förslag.

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har föreslagit att instifta ett pris för
frivilliga samhällsarbetare. Efter att förslaget remitterats till
socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden för yttrande har
dessa ställt sig positiva till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2019, att instifta ett
årligt pris. Priset skulle finansieras av överförmyndarnämnden.
Beslutet överklagades. Efter prövning i Förvaltningsrätten
upphävdes beslutet då det fattats i Kommunstyrelsen gällande annan
nämnds verksamhet.
Överförmyndarnämnden föreslås därför fatta beslut om instiftande
av årligt pris för frivilliga samhällsarbetare.

Yrkanden
Maja Grubelic (Fi) yrkar att ett tillägg till tredje att satsen görs med
innebörden att överförmyndarnämnden finansierar prissumman för
2020. Priset är en viktig symbol för att visa att hela Lunds kommun
och inte bara Överförmyndarnämnden värderar civilsamhället och
det frivilliga samhällsarbetet. Då det är en kommunövergripande
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fråga och det är tre nämnder som delar på ansvaret bör priset
finansieras genom Kommunstyrelsens reserverade medel till
förfogande och inte inom en enskild nämnds budget.
Tomas Arvidsson (M) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
överförmyndarnämnden bifaller Tomas Arvidssons (M) yrkande.

Underlag för beslut








Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-08-31 Lunds
kommuns pris för frivilliga samhällsarbetare
Förslag till regler för Lunds kommuns pris för frivilliga
samhällsarbetare
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-14, § 192
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2018-10-24, § 92
Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-15
Lunds kommuns pris för frivilliga samhällsarbetare
Socialnämndens beslut 2018-10-17, § 182
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-08 Remissvar
gällande överförmyndarnämndens förslag till Lunds
kommuns pris för frivilligt samhällsarbete

Beslutet skickas till
Akten
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
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Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2020-09-23 klockan 14.00–14.53, Överförmyndarnämndens
kansli, Bangatan 8, Lund.
Lis Carlander (L), ordförande
Tomas Arvidsson (M), vice ordförande
Maja Grubelic (FI), 2:e v ordf

Ingrid Persson (C)
Monica Molin (S)

Tjänstepersoner

Björn Bengtsson, Handläggare, Överförmyndarenheten

Justerare

Maja Grubelic (FI)

Paragrafer

§ 139–155

Tid och plats för justering

Överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8, Lund 2020-09-30
klockan 15:45
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Sekreterare

Björn Bengtsson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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