Sammanträdesprotokoll
2020-02-27

1(13)

Gemensamma Överförmyndarnämnden
Tid och plats

Torsdagen den 12 december 2019 kl 8.40-11.00, i sammanträdesrum Bolmen,
Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

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

Övriga
deltagande

Katrin Nilsson, kanslichef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Del av styrelsen för föreningen Ljungby Frivilliga samhällsarbetare

Justerare

Ulla-Britt Storck

Justeringens
tid och plats

I direkt anslutning till sammanträdet

Paragrafer

1-8

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Tommy Andersson

Justerare

Ulla-Britt Storck
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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

27 februari 2020

Tillkännagivandet
publicerat

28 februari 2020

Överklagningstid

29 februari – 21 mars 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

23 mars 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Eva-Marie Norén Holgersson
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 1

GÖFN2020/0001

041

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019
Beslut
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen samt upprättat bokslut för 2019.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skrivit en verksamhetsberättelse för
gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet 2019, samt upprättat bokslut
för nämnden 2019.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse för 2019 daterad 2020-02-26
Bokslut för 2019 daterad 2020-02-21
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen
samt upprättat bokslut för 2019 och finner att de gör så.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 2

GÖFN2020/0002

190

Verksamhetsplan och mål för 2020
Beslut
Nämnden fastställer verksamhetsplanen och målen för verksamheten 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan och mål för
2020.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2020 daterad
2020-02-21
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att fastställa verksamhetsplanen och
målen för verksamheten 2020 och finner att de gör så.

Mötet ajourneras kl 9.40-10.00
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GÖFN § 3

GÖFN2020/0003

190

Plan för utbildningsinsatser och samverkansåtgärder
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar:
1. att utbildning ska ske i första hand vid ett tillfälle under våren och ett
tillfälle under hösten 2020 och där utbildningen i första hand riktar sig
till nya ställföreträdare
2. att samverkan sker på så sätt att utbildning och information som
tillhandahålls via lokalföreningen, LFS, och dess förgreningar synliggörs
via överförmyndarnämndens hemsida
3. att nämnden aktivt samverkar med Markaryd, Ljungby och Älmhults
kommuners socialnämnder. I första hand prioriteras
handläggarverksamhet, därefter sektionschefer inom utförande
verksamhet och därutöver med specifika enheter utefter önskemål
4. att verksamheten fortlöpande redovisar genomförda utbildningsinsatser
och samverkansåtgärder under året vid nämndens sammanträden, i
enlighet med verksamhetsplanen.
Sammanfattning av ärendet
I gemensamma överförmyndarnämndens verksamhetsplan för 2020 ingår
att särskild plan för samverkan och utbildningsinsatser ska fastställas.
Syftet med detta mål är att på ett strukturerat sätt se till att viktiga delar
inom ramen för uppdraget upprätthålls och genomförs samt att uppföljning
sker under verksamhetsåret.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till plan för
utbildning och samverkan år 2020, för fastställande av nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21
Beslutsordning
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Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt kommunledningsförvaltningens
förslag och finner att de gör så.

Sammanträdesprotokoll
2020-02-27

7(13)

Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 4

GÖFN2020/0006

040

Begäran om budget för 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att äska medel för 2021 med
totalt ytterligare 2 011 328 kr att fördelas på Ljungby, Markaryd och Älmhult i
enlighet med vad som närmare framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen 2020-0227.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen skriver den 21 februari 2020 att nämnden
har behov av tillförsel av medel för att kunna klara sin verksamhet, vilket
framgår i verksamhetsberättelsen för 2020.
På grund av ökad ärendetillströmning, stora variationer i
handläggningsuppdraget, en ökad förväntning från tillsynsmyndigheter
ifråga om att öka den kommunala tillsynen av ställföreträdare, en förändrad
omvärld och mångårig brist på resurser för verkställighet mm, behöver
nämnden få tillskott för att jämna ut nivåerna. Kraven som kommer att
ställas på nämnden och dess handläggare kommer vara mycket lik de krav
som har ställts de senaste 10 åren på socialnämndens handläggare. Behoven
är belysta i verksamhetsberättelsen.
Syftet med att inrätta en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor har
varit att säkerställa att kompetens och resurser finns att tillgå för att kunna
upprätthålla denna lagstadgade och obligatoriska verksamhet i samtliga
kommuner. I tider när samhället förändras är det också viktigt att se till att
garantera att de som inte redan idag har tillgång till socialt stöd eller
hjälpinsatser faktiskt kan få det som de är berättigade till.
Kommunledningsförvaltningen föreslår den 21 februari 2020 att gemensamma
överförmyndarnämnden äskar medel för 2021 med ytterligare 2 333 000 kr och i
enlighet med vad som närmare framgår av bilaga till tjänsteskrivelsen.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27
Bilaga 1. Ekonomisk beräkning av behov inför budgetår 2021.
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse 2019 (se beskrivning av nämndens situation)
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt kommunledningsförvaltningens
förslag och finner att de gör så.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 5

GÖFN2020/0004

190

Redovisning av statistik
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar en jämförelse av ärenden från den 30
november 2019 och den 31 januari 2020.
Statistiken visar bland annat antal godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap
och ställföreträdare i Älmhult, Markaryd och Ljungby. Dessutom framgår antal
entlediganden, uttagstillstånd, granskade ärenden, sluträkningar och beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens statistik 2020-02-20
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att notera informationen och finner att
de gör så.
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GÖFN § 6

Anmälan av domar och beslut
Beslut
Nämnden godkänner anmälan av domar och beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut:
1. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-31 i mål nr Ä 193-20 gällande God
man
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-30 i mål nr Ä 385-20 gällande God
man
3. Göta Hovrätt Protokoll 2020-01-23 i mål nr OÄ 149-20 gällande
Anordnande av godmanskap
4. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-10 i mål nr Ä 5815-19 gällande God
man
5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-11-15 i mål nr Ä 5283-19 gällande
Anordnande av godmanskap
6. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-27 i mål nr Ä 5641-19 gällande
Jämkning av förvaltarskap
7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-24 i mål nr Ä 2656-19 gällande
Upphörande av godmanskap
8. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-22 i mål nr Ä 23-20 gällande God
man
9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-14 i mål nr Ä 5458-18 gällande God
man
10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-14 i mål nr Ä 5345-19 gällande
Överklagande av överförmyndarnämndens beslut
11. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-10 i mål nr Ä 5113-19 gällande
Upphörande av förvaltarskap
12. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-27 i mål nr Ä 5288-19 gällande God
man
13. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-27 i mål nr Ä 6001-19 gällande God
man
14. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-20 i mål nr Ä 5907-19 gällande God
man
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15. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-19 i mål nr Ä 1385-19 gällande God
man
16. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-18 i mål nr Ä 2911-19 gällande
Upphörande av förvaltarskap
17. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-12 i mål nr Ä 3177-19 gällande God
man; nu fråga om avskrivning
18. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-12 i mål nr Ä 5817-19 gällande God
man
19. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-26 i mål nr Ä 629-20 gällande God
man
20. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-26 i mål nr Ä 887-20 gällande
Jämkning av godmanskap

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna anmälan av domar och
beslut och finner att de gör så.
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GÖFN § 7

Redovisning av meddelanden
Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av meddelanden.
Sammanfattning av ärendet
1. Nyheter för överförmyndare, hösten 2019, från Sveriges Kommuner och
Landsting
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna redovisningen av
meddelanden och finner att de gör så.
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GÖFN § 8

Informationsärenden
Beslut
Nämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Presentation av föreningen Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare och
information om rättssäkerhetsprojektet.
2. Genomgång av Policy mot mutor och jäv samt genomgång av
sekretessbestämmelser och roll mellan förtroendevald och handläggare
3. Information om aktuella ärenden
4. Information från verksamheten
a. Status gällande personal och ärenden
b. Broschyren Anmäla behov om ställföreträdare – en broschyr för
dig som arbetar inom socialtjänsten eller vården.
c. Informationsblad Tack för det gångna året och för din insats
d. Informationsblad Vad innebär det att ha en god man
e. Rekryteringsåtgärder, samverkan och utbildningsåtgärder för
ställföreträdare 2020
Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att notera informationen och finner att
de gör så.
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