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Gemensam överförmyndarnämnd
Tid och plats

Fredagen den 24 maj 2019 kl 8.30-12.00, i sammanträdesrum Kösen,
Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Cecilia Löf (M) Ljungby, ordförande
Ulla-Britt Storck (S) Ljungby, ledamot
Niels af Trolle (KD), ersättare för Tommy Andersson (M) Markaryd, vice
ordförande
Karina Eliasson (S) Markaryd, ledamot
Eva Ballovarre (S) Älmhult, ledamot

Övriga
deltagande

Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare
Katrin Nilsson, kanslichef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Eva Andersson, överförmyndarhandläggare
Magnus Johansson, ekonomichef

Justerare

Ulla-Britt Storck

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen direkt efter sammanträdet

Paragrafer

20-29

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Cecilia Löf

Justerare

Ulla-Britt Storck
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

24 maj 2019

Överklagningstid

25 maj-15 juni 2019

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

17 juni 2019

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson

Justerandes sign

Kansliavdelningen, Ljungby kommun, Olofsgatan 9, Ljungby
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§ 20

Samverkan mellan GÖFN, olika myndigheter och
Länsförbundet frivilliga samhällsarbetare
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarkontoret informerar om projektet Frivilligarbetare i västra
Kronoberg. Projektet handlar om att stötta frivilliga samhällsarbetare.
Ett avtal har upprättats för år 2019 mellan patientnämnden, kriminalvården,
överförmyndarkansliet och representanter från Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare. Projektet har hittills tagit fram en informationsbroschyr och
arrangerat en träff med bland annat en föreläsning.
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§ 21

GÖFN2019/0010

042

Fastställande av internkontrollplan 2019
Beslut
Nämnden beslutar att följande processer med åtföljande åtgärder ska utgöra
nämndens internkontrollplan för året:
1. Tillsättande av ställföreträdare
2. Ställföreträdarnas lämplighet
3. Arvodering av ställföreträdare
Redovisning av internkontrollen ska ske vid nämndens sammanträde senast i
december 2019.
Tillsättande av ställföreträdande ska redovisas under varje sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat en väsentlighets- och riskanalys
vilken pekar ut tre områden där det föreligger högre risk för att ett antal
oönskade händelser ska inträffa.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att följande
processer med åtföljande åtgärder ska utgöra nämndens internkontrollplan för
året:
1. Tillsättande av ställföreträdare
2. Ställföreträdarnas lämplighet
3. Arvodering av ställföreträdare
Redovisning av internkontrollen föreslås ske vid nämndens sammanträde i
december 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-29
Väsentlighets- och riskanalys
Redovisning av rekryteringsåtgärder

Justerandes sign
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§ 22

GÖFN2019/0016

190

Redovisning av rekrytering av gode män/förvaltare
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar rekryteringen av gode män och
förvaltare hittills under år 2019. Totalt har 6 personer rekryterats under
perioden, i de tre kommunerna.
Beslutsunderlag
Redovisning av rekryteringen

Justerandes sign
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§ 23

GÖFN2019/0005

190

Redovisning av statistik
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar antalet ärenden under perioden 201903-01 till 2019-04-30.
Statistiken visar att antalet ordinära godmanskap har ökat i Ljungby från 299 till
306. I Markaryd har antalet ordinära godmanskap ökat från 98 till 105, medan
antalet har minskat i Älmhult från 104 till 103. I övrigt ligger antalet ärenden på
ungefär samma nivå som tidigare.
Beslutsunderlag
Redovisning av ärenden i Ljungby, Markaryd, samt Älmhult.

Justerandes sign
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§ 24

GÖFN2019/0014

041

Redovisning av ekonomisk prognos
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar en ekonomisk prognos för den
gemensamma överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens prognos 2019-04-30 samt 2019-05-24.
Skickas till
Markaryds kommun, Älmhults kommun

Justerandes sign
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§ 25

GÖFN2019/0015

022

Rutin för att utreda klagomål på god man/förvaltare
Beslut
Nämnden fastställer rutinen för att utreda klagomål på god man / förvaltare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen informerar om den rutin som upprättades i
januari 2018 för utredning av klagomål på god man eller förvaltare.
Beslutsunderlag
Rutin för att utreda klagomål på god man/förvaltare

Justerandes sign
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§ 26

GÖFN2019/0013

190

Äskande av medel till professionell god man
Beslut

Den gemensamma överförmyndanämnden beslutar att framställa i respektive
kommun om medel för att finansiera ytterligare en professionell god man med
378 708 kr i Ljungby kommun, 123 519 kr i Markaryds kommun och 124 773 kr
i Älmhults kommun.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby, Markaryd och Älmhult
står inför stora svårigheter att rekrytera gode män för den grupp av enskilda,
som hör till den tyngsta och svåraste gruppen. De professionella gode männen
som får dessa uppdrag kommer inte att ha kapacitet under det kommande året att
ta emot de som väntar på god man. Behov finns därför av att kommunerna
tillskjuter medel för år 2020 för att finansiera ytterligare en professionell god
man.
Då handläggarna inte kan tillsätta uppdragen blir utredningarna ofullständiga,
vilket resulterar i att de inte kan skickas in till tingsrätten och att de som är i
behov av gode män och förvaltare får vänta. Det äldsta ärendet är upp emot ett
år gammalt.
De enskilda kommuninvånarnas situation hinner försämras dramatiskt under så
lång tid. Det handlar om ökad skuldsatthet, bostadslöshet och att inte få tillgång
till insatser, vilket innebär att de inte har en skälig livssituation. Belastningen på
handläggarna och de befintliga gode männen blir väldigt tung då situationen blir
ansträngd.
Överförmyndarnämndens och därmed kommunens skyldighet att ansvara för att
enskilda kommuninvånares behov av att få gode män, förvaltare och förmyndare
är reglerat i föräldrabalken.
Att rekrytera frivilliga ställföreträdare är och har varit en svår uppgift utifrån
flera faktorer, engagemanget från frivilliga krafter minskar medan antalet
ärenden ökar. Dessutom har antalet svåra ärenden ökat, vilka svårligen kan
lämnas till lekmän.
Justerandes sign
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På ekonomiavdelningen finns idag tre professionella gode män. De har anställts
vartefter behovet har ökat. De professionella gode männen tar sig an ärenden ur
kategori 3.
När det tidigare upprättades avtal för att finansiera professionella gode män har
fördelningen och finansieringen skett utifrån att Ljungby finansierar 2
professionella gode män och Älmhult och Markaryd betalar för 1 professionell
god man tillsammans. Genom samgåendet i en gemensam nämnd sker
fördelningen numera utifrån en kostnadsfördelning där Ljungby svarar för 60,4
procent, Markaryd för 19,7 procent och Älmhult för 19,9 procent. Den
gemensamma nämnden internfaktureras för de kostnader som uppkommer för de
professionella gode männen och då motsvarande hela kostnaden oavsett
utnyttjandegrad.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den gemensamma
överförmyndanämnden beslutar att framställa i respektive kommun om medel
för att finansiera ytterligare en professionell god man med 378 708 kr i Ljungby
kommun, 123 519 kr i Markaryds kommun och 124 773 kr i Älmhults kommun.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17
Beskrivning av ärendeklassificering
Skickas till
Markaryds kommun, Älmhults kommun, kommunstyrelsen i Ljungby
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§ 27

GÖFN2019/0012

002

Anmälan av delegationsbeslut mars-april 2019
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar de beslut som har fattats på delegation
under perioden mars-april 2019, i enlighet med gemensam
överförmyndarnämnds delegationsordning antagen 2019-01-24.

Justerandes sign
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§ 28

Anmälan av principiella domar och beslut
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut:
1. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-04-26, mål nr 248-19 gällande
anordnande av förvaltarskap.
2. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-05-03, mål nr 1078-19 gällande god
man.
3. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-05-07, mål nr 1147-19 gällande
upphörande av god man.
4. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-05-07, mål nr 1150-19 gällande
upphörande av god man.
5. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-04-18, mål nr 1272-19 gällande
upphörande av förvaltarskap.
6. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-05-06, mål nr 1407-19 gällande god
man.
7. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-05-03, mål nr 2047-19 gällande god
man.
8. Växjö Tingsrätt protokoll 2019-05-17, mål nr 1608-19 gällande
jämkning av godmanskap.

Justerandes sign
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§ 29

Information om aktuella ärenden
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Länsstyrelsens inspektion av verksamheten 2019.

Justerandes sign
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