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§ 1   

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att behandla ärendet Begäran om 
entledigande av ställföreträdare UB under dagens sammanträde. 

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att lyfta ur ärendet Förfrågan från 
annan kommun från dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Överförmyndarenheten föreslår att följande ärende tas upp för beslut under 
dagens sammanträde: Begäran om entledigande av ställföreträdare UB. 
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§ 2 Dnr GOFN2023-0003 041 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att anta förslag till 
verksamhetsberättelse för gemensamma överförmyndarnämnden 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till verksamhetsberättelse för gemensamma överförmyndarnämnden år 
2022 har tagits fram. I förslaget redovisas måluppfyllelse och bokslut. 

Förslaget till verksamhetsberättelse för 2022 lämnas av 
kommunledningsförvaltningen för antagande av gemensamma 
överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag till GÖFN verksamhetsberättelse 2022 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsberättelse 
för gemensamma överförmyndarnämnden 2022 och finner att de gör så. 

Skickas till 
Älmhults kommun, Markaryds kommun 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-23 

6(22) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 3 Dnr GOFN2023-0002 040 

Information om verksamhetsförändringar 2024 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen och skickar 
handlingarna vidare till respektive kommun samt Ljungby kommuns 
budgetberedning. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2024 sammanställa en beskrivning av 
kommande förväntade verksamhetsförändringar. Förändringarna baseras på analys 
av omvärlden samt analys av förändrade behov i verksamheten, exempelvis 
befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från våra kunder eller förändrad 
lagstiftning. Nämnderna kan ta fram förslag på ambitionshöjningar men då ska det 
också finnas ett förslag till hur man kan finansiera detta inom egen ram. Nämnden 
ska även belysa effektiviseringsmöjligheter, möjligheter till omfördelning av resurser 
och ta fram konsekvenser av eventuella besparingsalternativ. Nämnderna ska även 
ta fram förslag till investeringsbudget. Varje förvaltnings verksamhetsförändringar 
tas upp som en informationspunkt på respektive arbetsutskott/nämnd. 

Inför budget 2023 togs det inga beslut om utökning av gemensamma nämndens 
budget, och budget 2023 räknades endast upp med 3,5 %. På grund av den höga 
inflationen finns det många kostnadsökningar inom nämnden. Till budget 2024 
beräknas gemensamma överförmyndarnämnden behöva räkna upp sin budget med 
12,6 % för att täcka kostnadsökningar samt att klara att utföra sina lagstiftade 
uppgifter i fråga om tillsyn, utreda och fatta beslut i ärenden som nämnden har 
ansvar för. Nämnden har haft en volymökning på ca 4,3 % per år. 

Behovet av att ta in extra personal bör succesivt minska i samband med att enheten 
nu har full personalstyrka. I dagsläget finns ingen information om statusen på den 
nationella ställföreträdarutredningen och dess eventuella implementering. 

Det finns ett investeringsbehov gällande kompletterande e-tjänst samt en 
kompetensmodul till verksamhetssystemet Wärna Go. Investeringarna kommer ge 
effektivitetsvinster för ställföreträdare och handläggare. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden 
beslutar att notera informationen och skicka handlingarna vidare till respektive 
kommun samt Ljungby kommuns budgetberedning. 
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Beslutsunderlag 
GÖFN verksamhetsförändringar 2024 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att notera informationen och skicka 
handlingarna vidare till respektive kommun samt Ljungby kommuns 
budgetberedning och finner att de gör så. 

Skickas till 
Markaryds kommun, Älmhults kommun 
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§ 4 Dnr GOFN2023-0010 190 

Km-ersättning till ställföreträdare 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget om ändring 
av bilersättningen för ställföreträdare till 25 kr per mil, ej skattepliktigt. 

Beslutet gäller resor gjorda efter den 1 januari 2023. För resor gjorda fram till den 
31 december 2022 gäller tidigare beslutad ersättning. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 maj 2022 fattade nämnden beslut om höjning av ersättningen för resor 
med egen bil från en icke skattepliktig del om 18,50 kr till en nivå om 29 kr per mil 
(innehållande den icke skattepliktiga delen om 18,50 kr samt en skattepliktig del 
om 10,50 kr per mil). Detta efter att Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare (LFS) den 
3 maj 2022 inkom med en skrivelse beträffande reseersättning för ställföreträdare. 
LFS menade att reseersättningen med egen bil under många år hade utgått med 
18,50 kr per mil och att kostnaderna för drivmedel hade skjutit i höjden. Det hade 
även muntligt inkommit flera synpunkter från ställföreträdare gällande dåvarande 
bilersättning. 

Beslutet den 19 maj 2022 om höjd reseersättning gällde tills nya ersättningsnivåer 
eller riktlinjer från Skatteverket eller Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
presenterades och kunde då komma att omprövas. 

Skatteverket har i december 2022 meddelat att avdraget för resor med egen bil för 
år 2023 höjs från 18,50 kr till 25 kr per mil. Detta efter ett förslag från 
Finansdepartementet i oktober 2022. 

Därför finns det skäl att i enlighet med tidigare nämndbeslut ändra bilersättningen 
till det nya ersättningsbeloppet. 

Överförmyndarenheten föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna förslaget om ändring av bilersättningen för ställföreträdare till 25 kr 
per mil, ej skattepliktigt. Det föreslagna beslutet gäller resor gjorda efter den 1 
januari 2023. För resor gjorda fram till den 31 december 2022 gäller tidigare 
beslutad ersättning. 

Beslutsunderlag 
Skatteverket Belopp och procent för inkomstår 2023, 2023-01-01 
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Yrkanden 
Stefan Jönsson (S) och Christina Bertilfeldt (S) yrkar bifall till 
överförmyndarenhetens förslag.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 
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§ 5 Dnr GOFN2022-0036 050 

Upphandling av ställföreträdartjänster 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att anskaffningen av externa 
ställföreträdartjänster görs som en direktupphandling i enlighet med Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling kap 19 a, Bilaga 2 Förteckning över sociala 
tjänster och andra särskilda tjänster. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån ett ökat användande av externa ställföreträdartjänster/förvaltarenheter vid 
de mest komplexa ärendena beslutade nämnden den 15 december 2022 att ge 
överförmyndarenheten i uppdrag att påbörja ett upphandlingsarbete kring detta. 
En arbetsgrupp tillsattes som inhämtade information och gjorde en omvärldsanalys. 
Av resultatet kunde det inte påvisas att någon kommun i Sverige hade gjort 
upphandlingar inom detta område. 

Vid förfrågan hos företaget Optio AB, som tillhandahåller tjänster inom området, 
uppgav företaget att de inte hade något upphandlingsavtal med någon kommun 
och inte heller skriver avtal med kommuner då de menar att det i grunden är 
huvudmannen som är uppdragsgivaren. 

Stockholms stad har tidigare gjort ett försök att initiera en upphandling genom en 
DIS (dynamiskt inköpssystem), men efter 1 års arbete lade man ner detta på grund 
av svaga resultat. Det var få ställföreträdare som anmälde intresse och det fåtal som 
gjorde det blev i slutändan inte kvalificerade. 

I telefonkontakt mellan Ljungby kommuns upphandlingsenhet och enhetschef 
upphandling Stockholms stad, så gjordes gemensam bedömning att anskaffningen 
kan göras enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) kap 19 a, Bilaga 
2 Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Därmed är 
direktupphandlingsgränsen ca 7,8 mkr istället för 700 000 kr. Det behövs därför 
inte göras en annonserad upphandling enligt LOU utan istället görs en 
direktupphandling. 

Överförmyndarenheten föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar 
att anskaffningen av externa ställföreträdartjänster görs som en direktupphandling i 
enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling kap 19 a, Bilaga 2 
Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 
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Beslutsunderlag 
Upphandling av externa ställföreträdartjänster, 2022-12-15 

Upphandling ÖF (Anmodan), 2022-12-19 

Protokoll Arbetsmöte, 2023-01-31 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att anskaffningen av externa 
ställföreträdartjänster görs som en direktupphandling i enlighet med Lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling kap 19 a, Bilaga 2 Förteckning över sociala 
tjänster och andra särskilda tjänster.  

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt överförmyndarenhetens förslag. 
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§ 7 Dnr 2023-0005 190 

Anmälan av tillsyn annan överförmyndarnämnd 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna att anmälan av Östra 
Göinge och Osby kommuners överförmyndarverksamhet görs till Länsstyrelsen 
Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 19 kap 17 § föräldrabalken ska länsstyrelsen utöva tillsyn över 
överförmyndares och överförmyndarnämnders verksamhet. Enligt 22 § 
förmynderskapsförordningen har överförmyndaren uppgiftsskyldighet och ska 
lämna länsstyrelsen de upplysningar som den behöver för att kunna utöva sin 
tillsyn. 

Den 4 maj 2022 mottog gemensamma överförmyndarnämnden en överflyttad akt 
från Östra Göinge och Osby kommuners överförmyndarverksamhet i ett 
förmynderskapsärende med anledning av att den underårige flyttat till Älmhults 
kommun. Överförmyndarnämnden har därefter upptäckt en rad brister i den 
tidigare handläggningen av ärendet. Enligt överförmyndarnämndens beräkningar 
har Östra Göinge och Osby kommuners överförmyndarverksamhet under perioden 
juni 2020 till april 2022 bland annat beviljat förmyndarna sammanlagda uttag om 
cirka 683 286 kr av den underåriges medel. Då ärendet kom till gemensamma 
överförmyndarnämnden fanns omkring 332 443 kr kvar av huvudmannens medel. 
Då bristerna är många, omfattande och allvarliga finns skäl att göra en anmälan till 
Länsstyrelsen Skåne. 

Överförmyndarenheten föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar 
att godkänna att anmälan av Östra Göinge och Osby kommuners 
överförmyndarverksamhet görs till Länsstyrelsen Skåne. 

Beslutsunderlag 
Underlag till anmälan av Östra Göinge och Osby kommuners 
överförmyndarverksamhet 

Yrkanden 
Stefan Jönsson (S), Christina Bertilfeldt (S), Yvonne Jonsson (C), Mari Rosenquist 
(M), Rut Björkström (KD) och Bengt Eklöv (S) yrkar bifall till förslaget. 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna att anmälan av Östra 
Göinge och Osby kommuners överförmyndarverksamhet görs till Länsstyrelsen 
Skåne och finner att de gör så.  

Skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
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§ 10 Dnr GOFN2023-0012 190 

Förfrågan från annan kommun 

Beslut 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 14 februari 2023 har det till Ljungby kommun kommit in en skriftlig 
framställan från Osby kommun gällande överförmyndarverksamhet. Osby kommun 
önskar att ingå i samverkan med Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner så 
snart som möjligt och senast den 1 december 2023. 

Av framställan framgår att sedan den 1 januari 2022 har Osby kommun ingått i 
samverkansavtal med Höörs kommun där överförmyndarverksamheten har 
hanterats. Osby kommun har en överförmyndare och en ersättare, den politiska 
delen har inte ingått i samverkan. Övriga kommuner i samarbetet med Höörs 
kommun är Östra Göinge kommun samt Hörby kommun. Avtalet om samverkan 
sades upp från Osby den 1 december 2022 med ett års uppsägning. Osby kommun 
söker nu ny samarbetspartner. 

Vidare framgår av framställan att ett framtida samarbete kan se ut på olika sätt. 
Antingen genom samverkan fullt ut där handläggningen sker i 
samverkanskommunen och Osbys överförmyndare ingår i en gemensam 
överförmyndarnämnd eller genom att endast handläggning sker i samverkan. Det 
senare alternativet innebär att samverkanskommunen tar över Osby kommuns 
överförmyndarärenden och övrigt ansvar som åligger överförmyndarverksamheten 
på tjänstepersonsnivå. Överförmyndaren och dess ersättare arbetar som tidigare. 

Osby kommuns önskan är samverkan fullt ut, både med handläggning och 
överförmyndarnämnd. 

Beslutsunderlag 
Framställan Osby kommun, 2023-02-14 

Beslut-20230005-KS-§21, 2023-01-10 
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§ 11 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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§ 13 Dnr GOFN2023-0015 190 

Anmälan av domar och beslut 2023 

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 sammanställning av domar och beslut, 2023-02-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 
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§ 14 Dnr GOFN2023-0016 190 

Redovisning av statistik 2023 

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 
Sammanställning av statistik per kommun, 2023-02-17 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att de gör så. 
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§ 15 Dnr GOFN2023-0017 190 

Redovisning av rekrytering och samverkan 2023 

Beslut 
Nämnden noterar informationen. 

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

Sedan nämndens senaste sammanträde i december 2022 har 
överförmyndarnämndens påbörjade kampanj med kommunikationsavdelningen 
fortsatt. Annonser om behovet av nya gode män och förvaltare har visats på 
Facebook, på sidan Veckonytt i dagstidningen Smålänningen samt kört roterande 
information på skärmen i Ljungby kommuns reception. 
Kommunikationsavdelningen har även haft kontakt med sina kollegor i Markaryd 
och Älmhult och samkört kampanjen med dem. 

Annons har även gått ut i dagstidning om utbildning lördagen den 25 februari på 
Grand i Ljungby för redan verksamma ställföreträdare, men även för de som är 
intresserade av att bli god man. 

I samband med brev till alla ställföreträdare i januari 2023 med begäran om 
årsräkning fanns det även med en uppmaning att tipsa bekanta som kunde tänkas 
vilja bli ställföreträdare. 

Vi har under perioden fått in ett flertal nya ställföreträdare i Markaryd och 
Älmhult. Det har kommit in ett fåtal nya ställföreträdare i Ljungby. 

I samband med att hela överförmyndarenheten var på utbildning för 
överförmyndare i Malmö den 15 och 16 februari gavs tillfälle att nätverka och träffa 
överförmyndarhandläggare från andra delar av landet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

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

Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten informerar bland annat om följande: 

• Sedan den 1 december är enheten fullt bemannad, då handläggare/jurist 
anställdes på enheten.  

• Enheten har deltagit i utbildning med SKR och Wallgren 

• Den 25 februari hålls en heldags-utbildning för ställföreträdare med Jan 
Wallgren.  

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

 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-23 

20(22) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 17 Dnr GOFN2023-0018 190 

Utbildning för ledamöter och ersättare 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten sammanfattar den information om utbildningar för 
förtroendevalda som har skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare. 

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

 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-23 

21(22) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 18 Dnr GOFN2022-0040  

Meddelande 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 om 
internkontrollplan för 2023  

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten informerar om kommunstyrelsens beslut om 
internkontroll av övergripande funktioner som kommer att göras under 2023 och 
som kan komma att involvera även överförmyndarnämndens verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-06 om internkontrollplan för 2023 

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

 

 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2023-02-23 

22(22) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 19 Dnr GOFN2023-0019 190 

Övriga frågor 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att ge överförmyndarenheten i 
uppdrag att skriva till Justitiedepartementet och fråga hur 
ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) ligger till.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Nämnden samtalar om ställföreträdarutredningen (SOU 2021:36) som 
presenterades 2021. Utredningen innehöll många bra förslag för att lyfta 
överförmyndarverksamheten.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att ge överförmyndarenheten i uppdrag 
att skriva till Justitiedepartementet och fråga hur ställföreträdarutredningen (SOU 
2021:36) ligger till och finenr att de gör så. 
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