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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Gemensamma överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 15 december 2022 

Protokollet anslås 15 december 2022 

Överklagningstid 16 december 2022 - 6 januari 2023 

Anslaget nedtages 9 januari 2023 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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§ 44 Dnr GOFN2022-0010 040 

Ekonomisk redovisning och prognos 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar för perioden januari till oktober 
ett kostnadsutfall på 8 345 tkr, med ett prognostiserat överskott på 485 tkr jämfört 
med budget för helår 2022. Det innebär en beräknad kostnad på 9 960 tkr för år 
2022 som fördelas på kommunerna. 

Verksamhet 13000 bokförs intäkter från kommunerna, arvodeskostnader för 
ställföreträdare samt internfakturering av professionella gode män. 
Arvodekostnaderna prognostiseras att komma ligga högra än budgeterat, vilket 
balanseras av att kostnaderna för professionella gode män är något lägre. 

Verksamhet 13005 bokförs personalkostnaderna för överförmyndarhandläggarna 
samt övriga verksamhetskostnader såsom kontorshyra, verksamhetssystem och 
konsultkostnader. Intäkten på 35 tkr är ersättning från staten för 
sjuklönekostnader samt internfakturering till valnämnden för ersättning av utfört 
arbete. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat pga vakanta tjänster samt 
sjukskrivningar. Tjänsterna är nu tillsatta. Personalkostnaderna beräknas redovisa 
+640 tkr i slutet av året.  

En orsak till det prognostiserade underskottet för övriga kostnader är en 
hyreskostnad som tidigare inte belastat gemensamma överförmyndarnämnden, 
totalt 127 tkr för helår 2022. Kostnaden är inte budgeterad för. Andra kostnader 
som bokförs under övriga kostnader är kostnaden för konsulttjänst, hittills 240 tkr, 
samt kostnad för verksamhetssystem. 

Beslutsunderlag 
GÖFN jan-okt 2022.pdf, 2022-11-30 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner 
att de gör så. 
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Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 45 Dnr GOFN2022-0039 041 

Verksamhetsplan med detaljbudget 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att fastställa förslag till 
verksamhetsplan och detaljbudget för gemensamma överförmyndarnämnden år 
2023. 

Nämnden beslutar också: 

1. Att föreslå att nästkommande presidium träffas tillsammans med 
kommunstyrelseordförandena i de tre kommunerna för diskussion om 
budgeten, 

2. Att de ekonomiska prognoserna skickas till nämnden regelbundet under 
året, 

3. Att nämnden kallas in till extra sammanträde då prognoserna visar 
avvikelser samt  

4. Att budgetökningen läggs på 3.5 %.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit överens om att från och 
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd enligt nionde kapitlet 
kommunallagen, kallad Gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby, 
Markaryd och Älmhult. Ljungby kommun är värdkommunen och den 
gemensamma nämnden ingår i Ljungby kommuns organisation. Den gemensamma 
överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter som 
enligt författning ankommer på överförmyndare. 

En överenskommelse ska träffas mellan kommunstyrelserna i de samverkande 
kommunerna om ekonomiska ramar för kommande års drift och 
investeringsbudget. Detta sker i samband med att budgeten upprättas i 
värdkommunen. 

Budgetprocessen följer den för övriga nämnder i värdkommunen. Efter samråd 
med samverkande kommuner beslutar fullmäktige i värdkommunen om nämndens 
budget. 

Den budgeterade årskostnaden fördelas mellan kommunerna efter deras 
ärendemängder. Deltagande kommuner betalar sin andel av budgeterad kostnad 
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kvartalsvis i efterskott. Över- eller underskott i jämförelse med budget för ett 
verksamhetsår regleras mot kommande års fördelade kostnad med hela beloppet så 
snart som bokslutet är fastställt av värdkommunens fullmäktige. 

I verksamhetsplan 2023 beskrivs kortfattat gemensamma överförmyndarnämnden 
uppdrag, nuläge och mål som ska arbetas med under 2023. Dessa mål och uppdrag 
är inte heltäckande för nämnden eftersom grunduppdragens mål och aktiviteter 
inte ryms i en verksamhetsplan 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2023 GÖFN 

Bilaga. Tre olika förslag detaljbudget GÖFN 2023 

Yrkanden 
Ullabritt Storck (S) yrkar att nämnden föreslår att nästkommande presidium träffas 
tillsammans med kommunstyrelseordförandena i de tre kommunerna för 
diskussion om budgeten. Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Stefan Jönsson (S) föreslår att de ekonomiska prognoserna skickas till nämnden 
regelbundet under året. 

Tommy Andersson (M) föreslår att nämnden kallas in till extra sammanträde då 
prognoserna visar avvikelser. 

Tommy Andersson (M) yrkar att budgetökningen läggs på 3.5 %. Stefan Jönsson (S) 
yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner 
att de gör så. 

 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Ullabritt Storcks (S) 
yrkande, med bifall av Stefan Jönsson (S), att nämnden föreslår att nästkommande 
presidium träffas tillsammans med kommunstyrelseordförandena i de tre 
kommunerna för diskussion om budgeten. Ordföranden finner att nämnden 
beslutar enligt yrkandet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Stefan Jönssons (S) 
yrkande att de ekonomiska prognoserna skickas till nämnden regelbundet under 
året. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 
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Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Tommy Anderssons (M) 
yrkande att nämnden kallas in till extra sammanträde då prognoserna visar 
avvikelser. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Tommy Anderssons (M) 
yrkande, med bifall av Stefan Jönsson (S), att budgetökningen läggs på 3.5 %. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 46 Dnr GOFN2022-0036 050 

Upphandling av ställföreträdartjänster 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att ge överförmyndarenheten i 
uppdrag att upphandla externa förvaltarenheter/externa ställföreträdartjänster. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten använder sig idag av den professionella privata 
förvaltarenheten Optio (Västerås) i svåra och komplexa ärenden där det inte har 
varit lämpligt att tillsätta en lekman eller någon av kommunens professionella gode 
män som ställföreträdare. Ursprungligen var det ett överflyttat ärende i oktober 
2020, där huvudmannen redan hade en ställföreträdare från Optio, som gjorde att 
överförmyndarenheten kom i kontakt med Optio och började använda deras 
tjänster. 

Idag anlitar överförmyndarnämnden Optio i sju ärenden. Nämnden har från 
januari till oktober 2022 haft ställföreträdarkostnader till Optio på 240 991 kr. 
Trenden är att behovet av tjänster från externa professionella förvaltarenheter ökar, 
även om målet är att hålla nere användandet av dessa tjänster i den mån det är 
möjligt. 

Det saknas idag formella avtal med Optio och det finns ingen upphandling inom 
detta växande verksamhetsområde med externa förvaltarenheter. Därför finns 
behov av att påbörja ett upphandlingsarbete inom verksamhetsområdet externa 
förvaltarenheter/externa ställföreträdartjänster. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner 
att de gör så. 
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§ 47 Dnr GOFN2022-0033 003 

Revidering av arvodesprinciper 2023 

Beslut 
Nämnden beslutar att anta de reviderade arvodesprinciperna och beslutar att de 
börjar gälla från den 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden antog i mars 2022 nya arvodesprinciper för ställföreträdare. 

I oktober 2022 utkom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med ”Cirkulär 
22:31 - Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare med 
flera”. Överförmyndarenhetens förslag till nya reviderade arvodesprinciperna utgår 
från detta cirkulär. 

Beslutsunderlag 
SKR Cirkulär 22:31 

Förslag till reviderade arvodesprinciper 2023 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner 
att de gör så. 

Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 48 Dnr GOFN2022-0034 042 

Internkontroll/Egenkontroll 2023 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden fastställer egenkontrollplan för år 2023 
enligt överförmyndarenhetens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten föreslår att följande punkter ska ha granskats genom 
kontroll av fem slumpvis valda akter hos varje handläggare. Totalt granskas 25 
akter. 

1. Att det vid förvaltarskap gjorts omprövning under år 2022 och att detta 
handlagts och slutförts senast den 31 december 2022. 

2. Kontroll att överlämning av redovisningshandlingar enligt 16 kap 8 § 
föräldrabalken (FB) vid byte av ställföreträdare skett på ett korrekt sätt då 
detta varit aktuellt. 

3. Det ska på ett tydligt sätt gå att följa och förstå tjänsteanteckningar och där 
framgå att för ärendet väsentlig information dokumenterats. 

4. Alla dokument av vikt ska efter februari 2022 ha skannats och lagts in i 
verksamhetssystemet WärnaGO. Granskningen ska även inbegripa att 
kontrollera att rätt dokument skannats in. 

Beslutsunderlag 
 Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och finner 
att de gör så. 

Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 49 Dnr GOFN2022-0021 190 

Aktuellt från verksamheten 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten informerar om bland annat: 

• Ny handläggare med juridisk kompetens har anställts den 1 december. 

• Ny ärendefördelning är igång sedan den 1 november. 

• Omprövning av förvaltarskap pågår. 

• Överförmyndarenheten har under hösten begärt in saldobesked från 
förmyndare. 

• Samordnaren deltar i arbetsgrupp om hantering av egna medel på boenden. 

• Handläggarna har deltagit i utbildningar under hösten. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 
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§ 50 Dnr GOFN2022-0005 190 

Redovisning av statistik 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar vid varje sammanträde antal ärenden, per 
kommun, inom bland annat godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap, samt 
antal ställföreträdare, entlediganden, granskade/arvoderade årsräkningar och 
avskrivna ärenden. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens statistik över Ljungby, Markaryd och Älmhult tom 2022-
11-30.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 
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§ 51 Dnr GOFN  

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten informerar om några aktuella ärenden inom verksamheten.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 
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§ 52 Dnr GOFN2022-0020 190 

Anmälan av domar och beslut 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar vid varje sammanträde de beslut som fattats av 
tingsrätten avseende framför allt godmanskap och förvaltarskap. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens redovisning 2022-12-13 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 
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§ 53 Dnr GOFN2022-0009 190 

Redovisning av åtgärder för rekrytering av gode 
män/förvaltare 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar vid varje sammanträde de ansträngningar som 
har gjorts för att rekrytera nya ställföreträdare samt de samverkansinsatser som har 
genomförts. 

Sedan överförmyndarnämndens sammanträde i oktober 2022 har 
överförmyndarnämnden i samarbete med kommunikationsavdelningen annonserat 
om behovet av nya gode män och förvaltare på webbplatsen www.ljungby.se, på 
Facebook, på sidan Veckonytt i dagstidningen Smålänningen samt kört roterande 
information på skärmen i Ljungby kommunhus reception. 
Kommunikationsavdelningen har även haft kontakt med sina kollegor i Markaryd 
och Älmhult och samkört kampanjen med dem. 

Vi har under perioden fått in fem stycken nya ställföreträdare i Ljungby kommun 
samt en stycken ny ställföreträdare i Markaryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 

http://www.ljungby.se/
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§ 54 Dnr GOFN2022-0038 041 

Redovisning av meddelanden 
Ljungby kommunfullmäktigebeslut om GÖFN budget 
2023 och plan för 2024-2026 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Kommunstyrelsen har expedierat kommunfullmäktiges beslut om budget 

för 2023, inklusive budget för gemensamma överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
1. Planeringsdirektiv med budget 2023-2027, fastställda av Ljungby 

kommunfullmäktige 2022-11-21 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen av meddelanden och 
finner att de gör så. 
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