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GÖFN § 32

Fastställande av dagordning
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att lägga till
informationsärendet ”Anmälningsärende av sekretessärende”. I övrigt fastställs
dagordningen i enlighet med den dagordning som framgår i den utskickade
kallelsen.

Yrkanden
Cecilia Löf (M) yrkar på att lägga till punkten ”Anmälningsärende” till
dagordningen. I övrigt fastställa dagordningen som framgår i den utskickade
kallelsen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med Cecilia Löfs yrkande.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden har beslutat i
enlighet med Cecilia Löfs yrkande.
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GÖFN § 33

GÖFN2020/0008

041

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

Sammanfattning av ärendet
Gemensam överförmyndarnämnd redovisar en prognostiserad kostnad på 8 496
tkr för helår 2020, det vill säga en budget i balans vid årets slut. Prognosen är
baserad på tidigare års kostnadsutveckling. Det ger en beräknad avvikelse mot
budget med -277 tkr vad gäller arvodeskostnader till gode män. Redan i juni
hade mer än årets budget redan förbrukats. Att underskottet för
arvodeskostnaderna inte bedöms bli större än -277 tkr beror på att
arvodesutbetalningarna andra halvåret är betydligt jämfört medförsta halvåret då
de flesta årsräkningarna görs. Övriga kostnaden visar på ett beräknat överskott
jämfört mot budget på 271 tkr, där bland annat kostnaderna för de professionella
gode männen redovisas. Kostnaden prognostiseras bli lägre än budgeterat delvis
pga vakans. Arvodeskostnaderna för ställföreträdare kopplat mot
ensamkommande ungdomar prognostiseras att kosta 81 tkr mer än budgeterat,
men redovisar en lägre summa än motsvarande period förra året. Antalet
ensammakommande minskar i snabb takt, så arvodeskostnaderna bör minska
ytterligare nästa år. Vad gäller personalkostnader för
överförmyndarhandläggarna så visar även det på ett litet överskott jämfört med
budget. Det beräknade överskottet på 88 tkr är kopplat mot lägre kostnader pga
sjukdom samt inte helt utnyttjad budget avsatt för timanställd. Övriga kostnader
prognostiseras en kostnad på 154 tkr vid årets slut och avser kostnader för
licenser, datorer samt andra personalrelaterade kostnader. Bokförda intäkter
avser statsbidrag för sjuklönekostnader under perioden april-juli.
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.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-14

Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta att
godkänna den ekonomiska redovisningen.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att
godkänna den ekonomiska redovisningen.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 34

Detaljbudget
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna detaljbudgeten.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit överens om att från
och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd enligt nionde kapitlet
kommunallagen kallad Gemensam överförmyndarnämnd i Ljungby, Markaryds
och Älmhults kommuner. Ljungby kommun är värdkommun och den
gemensamma nämnden ingår i Ljungby kommuns organisation. Den
gemensamma överförmyndarnämnden ansvarar för de samverkande
kommunernas uppgifter som enligt författningen ankommer på överförmyndare.
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet specificeras årligen i
budget för verksamheten. En överenskommelse ska träffas mellan
kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna om ekonomiska ramar för
kommande års-, drift- och investeringsbudget. Detta sker i samband med att
budgeten upprättas i värdkommunen. Budgetprocessen följer den för övriga
nämnder i värdkommunen. Efter samråd med samverkande kommuner beslutar
fullmäktige i november i värdkommunen om nämndens budget.
Beslutsunderlag
Detaljbudget 2021
Yrkanden
Cecilia Löf(M) yrkar på att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att
godkänna detaljbudgeten.

Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med Cecilia Löfs yrkande.
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Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden har beslutat i
enlighet med Cecilia Löfs yrkande.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 35

GÖFN2020/0016

190

Beslutsattesträtt år 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att, i enlighet med Ljungby
kommuns gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner,
fastställa beslutattest för gemensamma överförmyndarnämnden enligt attestlista.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder ansvarar för att bestämmelser i Policy för kontroll av
ekonomiska transaktioner iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Varje
nämnd utser eller uppdrar åt förvaltningschef att utse befattningar och ersättare
för dessa med rätt att attestera samt ange omfattningen av uppdragen. Varje
nämnd ansvarar för att informera ekonomiavdelningen vid förändringar i
attestansvaret. Ekonomiavdelningen ansvarar för att förvara förteckning av
utsedda attestanter och registrera uppgifterna i ekonomisystemet. För varje
beslutsattestant ska det finnas minst en utsedd ersättare, som kan beslutsattestera
när den ordinarie attestanten är frånvarande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelser från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-13

Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att beslut i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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GÖFN § 36

GÖFN2020/0004

190

Statistik över verksamheterna
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar en jämförelse av ärenden från den 1
augusti 2020 till den 30 september 2020.
Statistiken visar bland annat antal godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap
och ställföreträdare i Älmhult, Markaryd och Ljungby. Dessutom framgår antal
entledigande, uttagstillstånd, granskade ärenden, sluträkningar och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens statistik 2020-10-12

Beslutsordning
Ordföranden frågar om gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att notera
informationen.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att notera
informationen.
Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 37

Anmälningsärenden
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner anmälan av domar och beslut

Sammanfattning av ärendet
1. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-16 i mål Ä 4101-20 gällande God
man
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-17 i mål Ä 4224-20 gällande God
man
3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-17 i mål Ä 6006-19 gällande
Upphörande av förvaltarskap
4. Stockholms Tingsrätt Protokoll 2020-09-21 i mål Ä 12738-20 gällande
Upphörande av godmanskap
5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-25 i mål T 4121-20 gällande Särskilt
förordnad vårdnadshavare
6. Högsta Domstolen Protokoll 2020-10-14 i mål Ö 4980-20 gällande
Upphörande av förvaltarskap
7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-10-21 i mål Ä 2907-20 gällande God
man
8. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-18 i mål Ä 4357-20 gällande God
man
9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-16 i mål Ä 4198-20 gällande
Anordnande av förvaltarskap
10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-07-24 i mål Ä 3017-20 gällande
Anordnande av förvaltarskap
11. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-07-21 i mål Ä 3307-20 gällande
Upphörande av god man
12. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-07-09 i mål Ä 2038-20 gällande
Upphörande av god man
13. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-07-07 i mål Ä 2347-20 gällande God
man
14. Växjö Tingsrätt Föreläggande 2020-07-06 i mål Ä 3017-20 gällande
Anordnande av förvaltarskap
15. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-23 i mål Ä 4031-20 gällande God
man
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16. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-09-24 i mål Ä 4289-20 gällande God
man
17. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-10-16 i mål Ä 1623-20 gällande God
man

Beslutsordning
Ordföranden frågar om gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att
godkänna anmälan av domar och beslut.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att
godkänna anmälan av domar och beslut.
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GÖFN § 38

Arvodesprinciperna
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att anta Arvodesprinciper för
gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd och Älmhult.
Sammanfattning av ärendet
Tidigare arvodesreglemente saknar tydliga beskrivningar gällande vilka
bedömningsgrunder som är avgörande vid beslut om ställföreträdarnas arvode
och ersättning. Det angeläget att de grunder på vilka beslut fattas gällande
arvode och ersättning ska vara transparenta för ställföreträdare, huvudmän och
deras anhöriga.
I de nya arvodesprinciperna har även hänsyn tagits till senare års avgöranden
från domstolar och som förstärker principen att det ytterst är huvudmannen, som
i första hand ska stå för kostnaderna för att ha en ställföreträdare.
I anslutning till att arvodesprinciperna beslutas ska även informationsmaterial
tas fram av verksamheten som beskriver vad som förväntas av ställföreträdaren
ifråga om att söka olika bidrag och förmåner. Den som ansöker om god man
ska också få särskild information om vad detta innebär gällande krav på
samarbete med ställföreträdaren, skyldigheten att betala för honom eller henne,
nämndens uppdrag och möjligheten att framföra klagomål till nämnden samt
möjligheten att ta del av handlingar hos nämnden.
Kommunledningsförvaltningen förslag att anta nya arvodesprinciper för
gemensamma överförmyndarnämnden. Arvodesprinciperna är bindande för
personal när beslut ska fattas utifrån delegationsordningen.
Principerna ska tillämpas år 2021 ifråga om arvoden och ersättningar och avser
granskningsåret 2020.
Nämnden beslutar samtidigt att tidigare gällande arvodesreglemente upphör att
gälla vid årsskiftet samtidigt som de nya träder ikraft.
Kanslichefen föredrar ärendet
Kanslichefen föredrar ärendet och lägger till följande. Vid föregående nämnds
sammanträde framförde nämnden att motsvarande ska gälla för ställföreträdare
till ensamkommande barn som för övriga ställföreträdare vad gäller ersättning
utöver schablon. I sammanhanget vill kanslichefen påpeka att någon sådan
ytterligare ersättning aldrig har utbetalats i något fall. Detta då texten bygger på
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tidigare beslutade principer för dessa ställföreträdare.
Överläggning
Nämnden överlägger och är enig om att det inte behövs något tillägg till de
föreslagna principerna och att de därför ska antas utifrån nuvarande skrivning.
Beslutsunderlag
Arvodesprinciper – Gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby, Markaryd
och Älmhult
Yrkanden
Cecilia Löf(C) yrkar på att anta Arvodesprinciperna i dess fulla formulering
samt att ta bort kravet på kvitto för gode män för ensamkommande barn.
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med yrkandet.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat i enlighet
med yrkandet.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 39

GÖFN2020/0017

006

Sammanträdes datum 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att sammanträda följande
torsdagar 2021:
4 mars, 3 juni, 26 augusti samt 21 oktober.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
gemensamma överförmyndarnämnden år 2021. Följande torsdagar 2021
föreslås:
25 februari, 3 juni, 26 augusti samt 21 oktober.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-10-16
Yrkanden
Cecilia Löf(C) yrkar på att ändra datum från den 25 februari till den 4 mars.
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med Cecilia Löfs yrkande.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar i enlighet
med Cecilia Löfs yrkande.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2020-11-12

16(18)

Gemensamma Överförmyndarnämnden

GÖFN § 40

Informationsärenden
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen.
7. Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan
2021 men med justeringen att vi följer ärendemängden och ej verkställda ärende
vid varje sammanträde samt att äskande om medel för tjänsteadministration tas
bort.
7. Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att i årshjulet ta med
nyckeltalen och när de ska redovisas vid nämndssammanträden.

Sammanfattning av ärendet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Måluppföljning 2020 (GÖFN2020/0002.190)
Barnrättslagen – en rapport hur vi arbetar med den
Information till barn
Rekryteringsåtgärder
Kvalitetsundersökning
Ställföreträdarenkät
Mål 2021
Guidebok för gode män och förvaltare
Nyhetsbrev överförmyndare

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2020
Information till barn från gemensamma överförmyndarnämnden Ljungby,
Markaryd och Älmhult
Rekryteringsåtgärder, samverkan och utbildningsåtgärder för ställföreträdare
2020 (GÖFN2020/0005.190)
Verksamhetsplan 2021
Välkommen som godman-förvaltare!
Nyhetsbrev överförmyndare SKR
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Yrkanden
Cecilia Löf (C) yrkar på att fastställa Verksamhetsplan 2021 men med
justeringen att vi följer ärendemängden och ej verkställda ärende vid varje
sammanträde samt att äskande om medel för tjänsteadministration tas bort.
Cecilia Löf(C) yrkar på att i årshjulet ta med nyckeltalen och när de ska
redovisas vid nämndssammanträden.
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med yrkanden
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat i enlighet
med yrkanden.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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