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Gemensamma Överförmyndarnämnden
Tid och plat

Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 8.30-11.30, i sammanträdesrum Kösen,
Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Cecilia Löf (M) Ljungby, ordförande
Ulla-Britt Storck (S) Ljungby, ledamot
Tommy Andersson (M) Markaryd, vice ordförande
Karina Eliasson (S) Markaryd, ledamot
Stefan Jönsson (S), ersättare för Eva Ballovarre (S) Älmhult, ledamot
- (C) Älmhult, ledamot

Övriga
deltagande

Johan Ederström (M), ej tjänstgörande ersättare
Katrin Nilsson, kanslichef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Gabriella Olofsson, controller
Pernilla Lydén, kommunstrateg

Justerare

Tommy Andersson

Justeringens
tid och plats

Kansliavdelningen direkt efter sammanträdet

Paragrafer

30-43

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Cecilia Löf

Justerare

Tommy Andersson
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

29 augusti 2019

Tillkännagivandet
publicerat

29 augusti 2019

Överklagningstid

30 augusti-20 september 2019

Tillkännagivandet
avpublicerat

23 september 2019

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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GÖFN § 30

GÖFN2019/0014

041

Delårsbokslut och ekonomisk uppföljning
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen av den
ekonomiska uppföljningen för nämnden januari-juli 2019 och beslutar att
rapporten ska skickas till Markaryds kommun och Älmhults kommun.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en rapport över gemensamma
överförmyndarnämndens ekonomiska ställning under januari-juli 2019.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning januari-juli 2019 – gemensam överförmyndarnämnd

Skickas till
Markaryds kommun, Älmhults kommun
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GÖFN § 31

GÖFN2019/0022

190

Utredning av organisation kring professionella gode män
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen och beslutar att en utvärdering av
organisationen av professionella gode män ska genomföras om ett år. Dessutom
vill nämnden få en redovisning av implementeringen, samt förtydligande av
gränssnitten, av införandet av den gemensamma överförmyndarnämnden i
december 2019.
Sammanfattning av ärendet
Den gemensamma överförmyndarnämnden beslutade 14 mars 2019 § 14 att
tillskriva kommunstyrelsen i Ljungby kommun att överföra de professionella
gode männen från den gemensamma överförmyndarnämnden till
kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen) vid Ljungby kommun. För närvarande
upplevs det ekonomiska ansvaret för de professionella gode männen som
otydligt.
Eftersom den gemensamma överförmyndarnämnden samt enheten med
professionella gode män är två relativt unga verksamheter har det varit svårt att
förutse vilka förutsättningar som behöver ges de båda verksamheterna, för att
deras åtaganden ska kunna verkställas, skriver kommunledningsförvaltningen.
Rent organisatoriskt är de professionella gode männen placerade under
ekonomiavdelningen. Att flytta det ekonomiska ansvaret för de professionella
gode männen från den gemensamma överförmyndarnämnden till
ekonomiavdelningen är inte en lösning på att det ekonomiska ansvaret är
otydligt, anser kommunledningsförvaltningen. Det behövs däremot ett
förtydligande av vilka regler och ramar som ska gälla mellan
överförmyndarenheten och professionella gode män så att styrning och
utveckling av verksamheten blir tydlig.
Kommunledningsförvaltningen skriver att de professionella gode männen bör
även fortsättningsvis vara anställda av ekonomiavdelningen på Ljungby
kommun och att det ekonomiska ansvaret för de professionella gode männen
inte bör överföras från överförmyndarnämnden till ekonomiavdelningen. Istället
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behövs en ny organisation för verksamheten eftersom mer styrning behövs,
samtidigt som verksamheten växer.
Implementering av besluten om inrättande av gemensam överförmyndarnämnd
behöver förbättras. Reglerna och ramarna för hur verksamheten med
professionella gode män ska bedrivas bör förtydligas och dessutom behövs en
ökad samverkan mellan gemensamma överförmyndarnämnden och enheten för
professionella gode män.
Utredaren föreslår att kommunstyrelsen i Ljungby kommun avslår den
gemensamma överförmyndarens begäran om att de professionella gode männen
flyttas till kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen). Att flytta det ekonomiska
ansvaret för de professionella gode männen från kansliavdelningen till
ekonomiavdelningen löser inte de problem som finns med verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens utredning Överföring av professionella gode
män till ekonomiavdelningen, 2019-07-11.
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GÖFN § 32

GÖFN2019/0009

010

Uppföljning av mål och nyckeltal
Beslut
Nämnden beslutar att arbeta med framtagande av mål och nyckeltal för 2020
under en hel dag den 12 december. I övrigt noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Gemensamma överförmyndarnämnden antog den 14 mars 2019 § 15
kommunledningsförvaltningens förslag till mål för gemensamma
överförmyndarnämnden.
Nämndens arbete ska kännetecknas av gott servicebemötande, tillgänglighet och
rättssäkerhet för huvudmän, ställföreträdare, myndigheter och
samverkanspartners och ha hög ambition vad gäller att förmedla information på
ett enkelt och tydligt sätt i förhållande till dem och till allmänheten. Till målet
har ett antal aktiviteter föreslagits, samt förslag till uppföljning.
Kommunledningsförvaltningen redovisar vilka mål som har uppnåtts hittills
under 2019 och vilka aktiviteter man arbetar med under resterande del av året.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens redovisning av mål och nyckeltal 2019-08-27
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GÖFN § 33

GÖFN2019/0023

190

Redovisning av vidtagna rekryteringsåtgärder
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Behovet av gode män är ständigt. Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt
för att med olika medel rekrytera nya gode män. I en skrivelse från augusti 2019
redovisar kommunledningsförvaltningen de rekryteringsåtgärder som hittills har
genomförts under 2019 samt de inplanerade aktiviteter som återstår.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens skrivelse Generella rekryteringsåtgärder
vidtagna 2019.
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GÖFN § 34

GÖFN2019/0005

190

Redovisning av statistik
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar en jämförelse av ärenden under åren
från 2016 till och med första halvåret 2019.
Statistiken visar att antalet ärenden gällande gode män ökar konstant, då antalet
inkomna ärenden alltid överskrider antalet avslutade ärenden. Vid ingången av
år 2016 fanns i Ljungby, Markaryd och Älmhult 377 ärenden. I juli 2019 fanns
510 ärenden.
Antalet ärenden gällande förvaltarskap ligger stadigt mellan 53 och 63.
Antalet ärenden god man för ensamkommande flyktingbarn har minskat från
243 i början av 2016 till 24 i juli 2019.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens statistik 2019-08-23.
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GÖFN § 35

GÖFN2019/0021

041

Överskridande av budget
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har redovisat ett behov av ytterligare medel för
verkställande av de ärenden som tingsrätten fattar beslut om, genom
professionella gode män. Behovet av gode män som kan åta sig uppdraget att
hjälpa personer i kategori 3 (de allra svåraste ärendena) ökar stadigt, då det är
svårt att anlita gode män som vill utföra dessa krävande uppdrag.
Verkställighet av beslut om god man/förvaltare är enligt lag obligatoriska,
men svåra att verkställa då det inte finns gode män att tillgå. Det är teoretiskt
möjligt att ordna verkställighet på tre sätt: genom rekrytering av frivilliga
lekmän, genom professionella gode män och genom anlitande av konsulter
som tar betalt för utförande av tjänster per timme.
Kommunledningsförvaltningen redovisar i sin tjänsteskrivelse en jämförelse
av kostnadsnivån för verkställighet genom lekman respektive genom
professionell god man.
Många kommuner har varit tvungna att anlita konsulter för att kunna
verkställa beslut. I Ljungby, Markaryd och Älmhult har man ansett att det inte
finns något alternativ till verkställighet för huvudmän i kategori 3 annat än
professionell god man. Nu har en professionell god man sagt upp sig och två
frivilliga gode män med sammanlagt 16 ärenden (varav 4 i kategori 3) har inte
längre möjlighet att ta dessa ärenden. Konsekvenserna av att kansliet inte kan
verkställa beslut på grund av brist på gode män är att utsatta människor
hamnar i ett än mer utsatt läge, väntetiderna blir längre och administrationen
ökar.
Medel äskades i budgetberedningen inför budget 2020 men beviljades inte.
Kommunledningsförvaltningen informerar härmed gemensamma
överförmyndarnämnden om att överskridande av budget kommer att ske under
2019 och 2020, då en fjärde professionell god man måste anställas för att
kunna verkställa beslut enligt lag. Kostnaden beräknas till cirka 627 000
kronor per år. Dessutom flaggar kommunledningsförvaltningen för att det
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föreligger stor risk att den negativa utvecklingen fortsätter kommande år på
grund av att en övervägande del av gode män är över 70 år och antalet
personer i kategori 3 ökar.
Kommunledningsförvaltningen kommer även fortsättsvis att försöka rekrytera
frivilliga gode män.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
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GÖFN § 36

Anmälan av domar och beslut
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut:
1. Växjö Tingsrätt Dom 2019-05-17 i mål nr 121-19 gällande särskilt
förordnad vårdnadshavare.
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-07-15 i mål nr 1300-19 gällande
jämkning av godmanskap.
3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-07-25 i mål nr 2815-19 gällande
jämkning av godmanskap.
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GÖFN § 37

GÖFN2019/0012

002

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar de beslut som har fattats på delegation
under perioden maj-juli 2019, i enlighet med gemensamma
överförmyndarnämndens delegationsordning antagen 2019-01-24.
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GÖFN § 38

GÖFN2019/0020

002

Revidering av gemensamma överförmyndarnämndens
delegationsordning
Beslut
Nämnden fastställer revidering av gemensamma överförmyndarnämndens
delegationsordning enligt kommunledningsförvaltningens förslag 2019-08-23.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver att enligt nya kommunallagen är det
inte längre tvunget att till nämnd anmäla fattade beslut annat än vad som
framgår enligt lag. Att ta fram delegationslistor för redovisning är en
hantering som sker i flera steg samtidigt som uppgifterna på listorna är så
knapphändiga att de svårligen tillgodoser möjligheterna till insyn. Under
våren 2019 fördes en diskussion i gemensamma överförmyndarnämnden
om möjligheten att inte ha redovisning till nämnd vilket nämnden ställde
sig positiv till.
Kommunledningsförvaltningen lämnar därför förslag till revidering av
gemensamma överförmyndarnämndens delegationsordning så att
skyldigheten att anmäla ärenden till nämnd tas bort.
Det finns andra situationer då anmälan till nämnd är obligatorisk enligt lag.
I dessa delar kommer anmälan till nämnd även fortsättningsvis att ske.
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GÖFN § 39

GÖFN2019/0017

190

Uppföljning av länsstyrelsens inspektion våren 2019
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Skåne genomförde sin årliga inspektion av
överförmyndarverksamheten den 9 maj 2019. Protokollet daterat 2019-06-14 har
delgetts ledamöterna i den gemensamma överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll daterat 2019-06-14
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GÖFN § 40

Information om aktuella ärenden
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen informerar om aktuella ärenden.
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GÖFN § 41

Redovisning av meddelanden
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
1. Inbjudan till utbildning om överförmyndarnyheter den 10 januari
2020.
2. SKL, avdelningen för juridik: Nyheter för överförmyndare,
sommaren 2019
3. Länsstyrelsen Stockholm: Nationella riktlinjer för överförmyndare –
förordnade ställföreträdares redovisning, 2019 (publicerat i mappen
Dokument, på extranätet)
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GÖFN § 42

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden diskuterades.
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