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Tid och plats Torsdagen den 3 juni 2021 kl.08.30-10.45, digitalt via Teams och 
sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby 

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

Övriga 
deltagande 

Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare 
Eva Andersson, samordnare 
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare 
Gabriella Olofsson, controller § 14 
David Hedendahl, kommunjurist  

  

Justerare Tommy Andersson 

Justeringens  
tid och plats I direkt anslutning till sammanträdet 

Paragrafer 13-17   

  

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 3 juni 2021 
Tillkännagivandet 
publicerat 3 juni 2021 

Överklagningstid 4-25 juni 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 28 juni 2021 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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GÖFN § 13      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Ärende nr 5 Entledigande av god man/förvaltare ändras från att vara en anmälan 
av beslut till ett nämndbeslut. 
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GÖFN § 14  GÖFN2021-0011   040 

Månadsrapport januari-mars 2021 med prognos 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar en prognostiserad kostnad på  
9 523 tkr för helår 2021 med en beräknad avvikelse mot budget på +180 tkr.  
192 av totalt 505 årsräkningar är granskade per den 31 mars. Prognos för 
utbetalning av arvode till ställföreträdare är totalt 3 407 tkr för år 2021, -323 tkr 
jämfört med budget.  
Övriga kostnader beräknas bli 2 688 tkr, dvs +200 tkr i relation till budget. 
Överskottet kan härledas till något lägre kostnader för professionella gode män 
pga lägre tjänstgöringsgrad än budgeterat.  
Vad gäller personalkostnader för överförmyndarhandläggarna så visar även det 
på ett överskott jämfört med budget. Det beräknade överskottet på +265 tkr är 
kopplat mot lägre kostnader pga vakans. Inför år 2021 beslutades det att anställa 
ytterligare en handläggare. Hon börjar sin tjänst den 1 maj.  
Bokförda intäkter avser statsbidrag för sjuklönekostnader under perioden 
februari-mars. 
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.  
För år 2020 har Älmhult fakturerats +98 tkr och Markaryd fick ett avdrag på -63 
tkr som reglerades nu i mars 2021. Anledningen till justeringen är att 
ärendefördelningen mellan kommunerna har ändrats.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
GÖFN prognos jan-mar 2021 

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

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 

 

 

Antal 
ärenden 

per 31 
dec 2020 

Fördelning 
per 31 dec 

2021 
Tidigare 

fördelning 

Ljungby 488 58,9% 60,0% 

Markaryd 162 19,6% 20,0% 

Älmhult 178 21,5% 20,0% 

 828   
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GÖFN § 15      

 

Diskussion om Ställföreträdarutredningen 

Beslut 
Nämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillsätta en särskild utredare att göra 
en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (ställföreträdare). Uppdraget 
har ytterst syftat till att försöka säkerställa att de människor som är i behov av en 
ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver.  
I uppdraget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara 
moderna och rättssäkra. Uppdraget har inte omfattat att se över systemet som 
helhet. Inriktningen har i stället varit att uppmärksamma områden där det finns 
problem och brister, med fokus på ett antal i direktiven särskilt utpekade frågor. 
Utredningen, som antagit namnet Ställföreträdarutredningen, överlämnade den 5 
maj 2021 betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn. (SOU 2021:36) 
Överförmyndarenheten har bjudit in ledamöterna i överförmyndarnämnden att 
delta i Sveriges Kommuner och Regioners webbsändning med en genomgång, 
analys och samtal av utredningens förslag med mer fokus för överförmyndare 
den 7 maj 2021. Länken till utredningen bifogades i inbjudan. 
Under dagens sammanträde diskuterar nämndens ledamöter del av förslagen i 
utredningen.  
Utredningen har skickats på remiss till Älmhults kommun. Nämnden kommer 
att behandla ärendet på sammanträdet i augusti. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att notera informationen och finner att 
de gör så. 
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GÖFN § 16      

 

Anmälan av domar och beslut 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner anmälan av domar och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut: 

1. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-10 i mål nr Ä Ä 882-21gällande 
upphörande av God man 

2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-19 i mål nr Ä 1335-21 gällande God 
man 

3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-19 i mål nr Ä 654-21 gällande 
upphörande av God man 

4. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-19 i mål nr Ä 1064-21 gällande 
Anordnande av förvaltarskap; nu fråga om interimistiskt beslut 

5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-01 i mål nr Ä 541-21 gällande God 
man 

6. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-08 i mål nr Ä 1020-21 gällande 
Upphörande av god man 

7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-16 i mål nr Ä 21-21 gällande God 
man 

8. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-23 i mål nr Ä 1199-21 gällande 
Upphörande av god man 

9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-26 i mål nr Ä 647-21 gällande God 
man 

10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-29 i mål nr Ä 226-20 gällande God 
man 

11. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-07 i mål nr Ä 1394-21 gällande God 
man 

12. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-07 i mål nr Ä 1466-21 gällande God 
man 

13. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-07 i mål nr Ä 1468-21 gällande God 
man 

14. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-12 i mål nr Ä 1489-21 gällande God 
man 
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15. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-15 i mål nr Ä 1743-21 gällande God 
man 

16. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-16 i mål nr Ä 1846-21 gällande God 
man 

17. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-01 i mål nr Ä 761-21 gällande God 
man 

18. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-13 i mål nr Ä 3991-20 gällande 
Anordnande av förvaltarskap m.m. 

19. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-21 i mål nr Ä 1462-21 gällande God 
man 

20. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-23 i mål nr Ä 2079-21 gällande God 
man 

21. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-23 i mål nr Ä 2089-21gällande God 
man 

22. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-23 i mål nr Ä 1848-21 gällande God 
man 

23. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-27 i mål nr Ä 3088-20 gällande 
Upphörande av förvaltarskap 

24. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-30 i mål nr Ä 1647-21 gällande God 
man 

25. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-05-11 i mål nr Ä 2464-21 gällande God 
man 

26. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-05-20 i mål nr Ä 11-21 gällande God 
man 

27. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-05-26 i mål nr Ä 2366-21 gällande God 
man 

28. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-01 i mål nr 741-21 gällande 
Upphörande av god man 

29. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-07 i mål nr Ä 1394-21 gällande God 
man 

30. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-05 i mål nr Ä 6132-20 gällande 
Ansökan om god man/överklagande av överförmyndarnämndens beslut 

31. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-04-07 i mål nr Ä 1466-21 gällande God 
man 

32. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-05-10 i mål nr Ä 5441-20 gällande God 
man 

33. Växjö Tingsrätt Dom 2021-03-10 i mål nr Ä x gällande vitesbetalning 
34. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-19 i mål nr Ä 1083-21 gällande God 

man 
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Beslutsunderlag 
Domar och beslut 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att 
godkänna anmälan av domar och beslut och finner att de gör så. 
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GÖFN § 17      

 

Informationsärenden 

Beslut 
Nämnden beslutar att ge samordnaren i uppdrag att ta fram förslag till en 
beloppsgräns för delegation av beslut om uttagstillstånd. 
Nämnden beslutar att be de professionella gode männen att från nästa års 
verksamhetsplan inkludera information om hur många huvudmän som de har 
kunnat begära entledigande från för att huvudmännen istället ska få lekmän som 
ställföreträdare. Nämnden vill också få statistik från överförmyndarenheten om 
hur många huvudmän som blir självständiga eller får lägre nivå av stöd.  
I övrigt noterar nämnden informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Presentation av ny kommunjurist 
2. Ärende om uttag från spärrat konto 
3. Ny blankett för ansökan om begäran av uttagstillstånd 
4. Redovisning av verksamhetsberättelse för de professionella gode 

männen år 2020 
5. Redovisning av nyckeltal över gode män/förvaltare per 1000 invånare 
6. Redovisning av statistik 
7. Redovisning av rekryteringsåtgärder och samverkansaktiviteter 
8. Information om aktuella ärenden 
9. Information från verksamheten 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av verksamhetsberättelse för de professionella gode 

männen år 2020 
2. Redovisning av nyckeltal över gode män/förvaltare per 1000 invånare 
3. Redovisning av statistik 
4. Redovisning av rekryteringsåtgärder och samverkansaktiviteter 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer proposition på följande förslag:  



  

Sammanträdesprotokoll 
2021-06-03 
 

12(12) 

   
Gemensamma Överförmyndarnämnden 

 
 

Justerandes sign   

 

a. att ge samordnaren i uppdrag att ta fram förslag till en beloppsgräns för 
delegation av beslut om uttagstillstånd, 
b. att be de professionella gode männen att från nästa års verksamhetsplan 
inkludera information om hur många huvudmän som de har kunnat begära 
entledigande från för att huvudmännen istället ska få lekmän som 
ställföreträdare, 
c. att i redovisningen av statistik inkludera information om hur många 
huvudmän som blir självständiga eller får lägre nivå av stöd, 
d. att i övrigt notera informationen. 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förslagen. 
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