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Gemensamma Överförmyndarnämnden

Tid och plats

Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 8.30-11.35, i Ljungbergsalen, Stationsgatan 2,
Ljungby

Beslutande

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
Sonja Emilsson (M) Älmhult, ersättare för Elizabeth Peltola (C)

Övriga
deltagande

Katrin Nilsson, kanslichef
Sofia Olsson, kommunsekreterare
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Petra Karlsson § 16
Karin Nilsson § 16

Justerare

Ulla-Britt Storck

Justeringens
tid och plats

Den 8 juni 2020 kl.09.00, Olofsgatan 9.

Paragrafer

9-16

Sekreterare

Sofia Olsson

Ordförande

Cecilia Löf
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Justerare

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

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

4 juni 2020

Tillkännagivandet
publicerat

8 juni 2020

Överklagningstid

9 juni - 30 juni 2020

Tillkännagivandet
avpublicerat

29 maj 2020

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Underskrift

Sofia Olsson
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 9

Ekonomisk prognos
Beslut
Gemensam överförmyndarnämnd beslutar att godkänna den ekonomiska
redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Gemensam överförmyndarnämnd redovisar en prognostiserad kostnad på 8 276
tkr för helår 2020. Det innebär en lägre kostnad motsvarande 220 tkr jämfört
mot budget. Prognosen är baserad på förra årets kostnadsutveckling. Det ger en
beräknad avvikelse mot budget med 220 tkr vad gäller arvodeskostnader till
gode män. Övriga kostnaden visar på ett litet underskott jämfört mot budget på 10 tkr. Där redovisas bland annat kostnaderna för de professionella gode
männen med en beräknad kostnad enligt budget. Arvodeskostnaderna för gode
män kopplat mot ensamkommande ungdomar prognostiseras att kosta 80 tkr
mer än budgeterat. Vad gäller personalkostnader för
överförmyndarhandläggarna så visar även det på ett litet överskott jämfört med
budget med det vi vet idag. Det beräknade överskottet på 90 tkr är till största del
kopplat mot de 150 tkr som budgeterades för timanställd.
I enlighet med Överenskommelse om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner faktureras
deltagande kommuner sin andel av budgeterad kostnad kvartalsvis i efterskott.
Över- eller underskott i jämförelse med budget för ett verksamhetsår regleras
efter årets slut efter respektive kommuns ärendemängd. Om det prognostiserade
överskottet kvarstå innebär det att de 219 tkr fördelas mellan kommunerna efter
deras ärendemängd under året. I budget är ärendemängden fördelad 20 %
Markaryd, 20 % Älmhult och 60 % Ljungby. Om fördelningen kvarstår innebär
det att Markaryd och Älmhults kostnad för gemensam överförmyndarnämnd blir
1 655 tkr per kommun för år 2020, dvs 44 tkr lägre än det budgeterade 1 699 tkr.
För Ljungby kommuns del innebär prognosen en förväntad kostnad på 4 966 tkr,
132 tkr lägre än budgeterat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Månadsrapport april 2020. GÖFN2020/0008.041

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna den ekonomiska
prognosen och finner att de gör så.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes sign

5(19)

Sammanträdesprotokoll
2020-06-04

6(19)

Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 10

Omfördelning av medel 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget om att
ersätta samordnande professionell god man med en samordnande handläggare
samt att ge Katrin Nilsson i uppdrag att ta fram en skrivelse om
effektiviseringspotentialen

Sammanfattning av ärendet
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutade den 27 februari 2020 att äska
medel för 2021. Nämnden beslutade att äska medel för 2021 med totalt
ytterligare 2 011 328 kronor att fördelas på Ljungby, Markaryd och Älmhult.
Tillförsel av medel gjordes på grund av ökad ärendetillströmning, stora
variationer i handläggaruppdraget, ökad förväntning från tillsynsmyndigheter
och mångårig brist på resurser för verkställighet. Det är under utredning att ta
fram ett nytt verksamhetssystem. I och med införande av ett nytt system
tillkommer ytterligare handpåläggning. Därmed finns det ett behov av att ersätta
en samordnande professionell god man med en samordnande handläggare. Detta
kommer innebära en utökning av budgeten från 2 011 328 kronor till 2 081 453
kronor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från sammanträdet den 27 februari 2020.
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27
Yrkanden
Cecilia Löf yrkar på att godkänna förslaget om att ersätta samordnande
professionell god man med en samordnande handläggare. Yrkar även att ge
Katrin Nilsson i uppdrag att ta fram en skrivelse angående
effektiviseringspotentialen.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt kommunledningsförvaltningens
förslag samt att ge Katrin Nilsson i uppdrag att ta fram en skrivelse om
effektiviseringspotentialen och finner att de gör så.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 11

Diskussion om arvode, regler och handbok för gode män
och förvaltare
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna information och ge
Katrin Nilsson uppdrag att fortsätta utreda och ta fram underlag för revidering
av arvodesregler för gode män och förvaltare.
Sammanfattning av ärendet
Katrin beskriver hur det ser ut gällande arvodestillämpningen.
I verksamhetssystemet Wärna är områdena sörja för person och förvalta
egendom inlagda. Däremot ingår inte bevaka rätt. Enligt förarbetena ingår visst
mått av bevaka rätt i områdena sörja för person och förvalta egendom. När
tingsrätten fattar beslut i ärenden gällande godmanskap och förvaltarskap har
beslut fattats gällande samtliga tre områden. För granskningsåret 2019 har det
vid arvodesbestämningen särskilt motiverats i de fall då arvode även utgår för
bevaka rätt; detta för att det inte ska vara förvirrande för de gode männen då det
inte står en särskild rubrik för bevaka rätt på arvodesbeslutet.
Även SKR:s cirkulär utgår från den ovanstående modellen. I vissa delar
bedömer vi från verksamheten att arvodesersättningen ligger högt i cirkuläret, t
ex vad gäller sörja för person. Även om ett stort engagemang ges i ärendet måste
det vara tydligt att den gode mannens roll är att ”se till” att den enskilde får sina
behov tillgodosedda och inte själv börja göra de åtgärder eller ge det stöd som
andra inte ger. Likaså under området bevaka rätt finns i cirkuläret möjlighet att
få arvode motsvarande 400-500 kr. Även fortsättningsvis ska det gå att få ett
timarvode i särskilda fall, men i de fall då behoven är så komplexa juridiskt
förordar vi att advokat anlitas och att ersättning kan utgå till detta.
Om det föreligger särskilda skäl kan huvudmannen slippa betala arvode och
denna kostnad läggs på kommunen. Vi behöver bättre definiera de särskilda
skälen och synkronisera vår tillämpning i förhållande till andra regelverk såsom
reglerna gällande möjligheten att arvodet beaktat inom ramen för
förbehållsbelopp hos kronofogdemyndigheten. Likaså behöver vi vara tydligare
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i att informera och kontrollera att ställföreträdarna använder sig av möjligheten
att ansöka om merkostnadsersättning.

Beslutsunderlag
SKR cirkulär 07:74

Beslutsordning
Ordförande frågar nämnden om de kan godkänna informationen och ge Katrin i
uppdrag att fortsätta utreda och ta fram underlag för revidering av arvodesregler
för gode män och förvaltare.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 12

Ordförandebeslut i brådskande ärenden och ändring av
delegationsordning
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar:
1. Att i enlighet med 6 kap 36 § kommunallagen uppdra åt ordföranden att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. För det fall att hon har förfall
eller inte kan nås uppdrar nämnden åt ledamoten Ulla-Britt Storck att
besluta å nämndens vägnar.
2. Nämndens delegationsordning ändras i enlighet med vad som framgår av
bilagd delegationsordning ifråga om brådskande beslut.
3. Omedelbar justering.

Sammanfattning av ärendet
Ytterst är all beslutandemakt i en kommun placerad hos de förtroendevalda
politikerna. Utgångspunkten är att alla beslut ska tas av dessa i fullmäktige eller
i nämnd och att kommunens tjänstemän därför endast har att verkställa de
förtroendevaldas beslut. För att nämndernas arbete ska kunna skötas på ett mer
ändamålsenligt sätt är det möjligt för nämnder att delegera beslutanderätten för
vissa ärenden och frågor. Den som fattar beslut på nämndens vägnar på grundval
av en delegation anses ur rättsligt hänseende ha fattat ett nämndbeslut (prop.
1990/91:117 s 223 f.).
I 6 kap 39 § kommunallagen finns en möjlighet för en nämnd att uppdra åt
ordföranden, eller annan ledamot som nämnden utsett, att besluta i ärenden som
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Enligt 6 kap 40 § samma lag ska sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
För att uppnå en effektiv och rättssäker ärendehandläggning föreslås nämnden
att besluta i enlighet med förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-31
Bilaga: Gemensamma överförmyndarnämndens delegationsordning
Yrkanden
Stefan Jönsson yrkar bifall.
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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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 13

Uppföljning av mål
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner målen för verksamheten
2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan och mål för
2020. Aktiviteter kopplade till målen för att effektivisera
handläggningsprocesserna.
Arbetet med att modernisera handläggningsprocesserna ska fortskrida. Innebär
att vägledande dokument för handläggning fylls på fortlöpande i takt med att
olika frågeställningar löses upp. Vägledande dokument för handläggningen fylls
på fortlöpande. Mallar för skrivelser i samband med kommunicering inom
ramen för handläggning av ärenden uppdateras och förs in i Wärna. Arbetet med
att utforma enhetliga beslutsunderlag fortskrider. Arbetet med rekrytering
fortskrider i enlighet med den under 2019 fastslagna planen. Granskning av
årsräkningar sker fortlöpande. Antalet djupgranskade ärende ska öka jämfört
med tidigare år till att motsvara 1/5 av totala antalet ärenden. Anpassa
dokumenthanteringsplanen utifrån verksamheten. Sköta arkivering utifrån
planen i nu aktuella ärenden. Göra upp en plan för hantering av gamla ärenden
och föreslå åtgärder för hur dessa ska hanteras. Andelen som varit nöjda i
kontakten ska sträva mot 100 procent. Plan för riktade åtgärder till
ställföreträdare ska upprättas för 2020 och följas. Plan för samverkan under året
ska upprättas och följas för 2020. Webbinformation ska fortlöpande uppdateras,
blanketter och broschyrer likaså. Vid utformande av information ska denna
anpassas till barns behov. Se över klagomålsrutin med fokus på målet.

Beslutsunderlag
Gemensamma överförmyndarnämndens mål för år 2020 inklusive uppföljning.
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden godkänner målen för verksamheten 2020 och
finner att de gör så.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 14

Anmälan av domar och beslut
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner anmälan av domar och beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut:
1. Göta Hovrätt Protokoll 2020-02-12 i mål nr ÖÄ 4064-19 gällande god
man.
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-14 i mål nr Ä 552-20 gällande god
man.
3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-13 i mål nr Ä 1893-20 gällande
jämkning av godmanskap.
4. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-12 i mål nr Ä 783-20 gällande god
man.
5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-07 i mål nr Ä 1756-20 gällande god
man.
6. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-04 i mål nr Ä 1865-20 gällande god
man.
7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-24 i mål nr Ä 1763-20 gällande god
man.
8. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-27 i mål nr Ä 1785-20 gällande
jämkning av godmanskap.
9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-06 i mål nr Ä 5858-19 gällande
anordnande av förvaltarskap.
10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-01 i mål nr Ä 468-20 gällande god
man.
11. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-24 i mål nr Ä 4533-19 gällande god
man.
12. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-14 i mål nr Ä 5709-19 gällande god
man.
13. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-04 i mål nr Ä 132-20 gällande
Jämkning av godmanskap.
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14. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-27 i mål nr Ä 5641-19 gällande
Jämkning av godmanskap.
15. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-07 i mål nr Ä 902-19 gällande god
man.
16. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-02 i mål nr Ä 345-20 gällande god
man.
17. Göta Hovrätt Protokoll 2020-xx-xx i mål nr OA 4064-19 gällande
Överklagande av Överförmyndarnämndens beslut.
18. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-03-13 i mål nr Ä 4347-19 gällande
Anordnande av förvaltarskap.
19. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-08 i mål nr Ä 2100-20 gällande god
man.
20. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-06 i mål nr Ä 6063-19 gällande god
man, nu fråga om avskrivning.
21. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-27 i mål nr Ä 1982-20 gällande god
man.
22. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-03-23 i mål nr Ä 1389-20 gällande god
man.
23. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-05 i mål nr Ä 341-20 gällande
jämkning av godmanskap.
24. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-02-03 i mål nr Ä 5331-19 gällande
Jämkning av godmanskap.
25. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-27 i mål nr Ä 277-20 gällande god
man.
26. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-22 i mål nr Ä 273-20 gällande god
man.
27. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-01-17 i mål nr Ä 170-20 gällande
Upphörande av god man.
28. Växjö Tingsrätt Protokoll 2019-12-20 i mål nr Ä 3340-19 gällande
Anordnande av förvaltarskap.
29. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-27 i mål nr Ä 1797-20 gällande god
man.
30. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-03-17 i mål nr Ä 1216-20 gällande
Jämkning av godmanskap.
31. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-03-17 i mål nr Ä 1294-20 gällande god
man.
32. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-04 i mål nr Ä 999-20 gällande god
man.
33. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-17 i mål nr Ä 1615-20 gällande god
man.
34. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-04-15 i mål nr Ä 1614-20 gällande god
man.
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35. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-06-01 i mål nr Ä 1768-20 gällande
Jämkning av godmanskap.
36. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-06-01 i mål nr Ä 2364-20 gällande god
man.

Beslutsunderlag
Redovisade domar

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna anmälan av domar och
beslut och finner att de gör så.
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GÖFN § 15

Anmälan av klagomålsärenden
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen av
klagomålsärenden.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar klagomålsärende rörande beställning
av tjänster från Ullas dockor(städbolag).
Beslutsunderlag
Klagomål på ställföreträdare. GÖFN2020/001.190
Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden beslutar att godkänna redovisningen och finner
att de gör så.
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GÖFN § 16

Informationsärenden
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen samt att ge Katrin
Nilsson i uppdrag att göra en tydligare redovisning av statistik

Sammanfattning av ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Information om de professionella gode männens arbete
Information om aktuella ärenden
Redovisning av rekryteringsåtgärder 2020. GÖFN2020/0005.190
Redovisning av statistik. GÖFN2020/0004.190
Redovisning till Länsstyrelsen inför inspektion. GÖFN2020/0004.190
Revidering av reglementet för gemensamma överförmyndarnämnden

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att notera informationen samt att ge
Katrin Nilsson i uppdrag att göra en tydligare redovisning av statistik och finner
att de gör så.
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