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Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby,  
torsdagen den 3 mars 2022 kl 08:30-11:45 

Beslutande Cecilia Löf (M), ordförande 
Ulla-Britt Storck (S) 
Sonja Emilsson (M), ersättare för Elizabeth Peltola (C), deltog via Teams 
Stefan Jönsson (S) 
Tommy Andersson (M), 1:e vice ordförande 
Ulf Engqvist (S), ersättare för Karina Eliasson (S) 

 

Övriga deltagare Johan Ederström (M), ersättare 
Margareta Larsson, kanslichef, deltog via Teams 
Markus Åberg, ny samordnare från 28 mars 
Eva-Marie Norén Holgersson, handläggare och sekreterare 
Riitta Andersson, handläggare 
Gabriella Olofsson, controller §§ 2, 5-6 
David Hedendahl, kommunjurist §§ 7-8 
Felicia Sandberg, dataskyddsombud § 14 
Magnus Johansson, ekonomichef § 14 
Petra Karlsson, samordnare professionell god man § 14 

  

Justerare Tommy Andersson 

Justeringens 
tid och plats 

Via post under vecka 11 

Paragrafer §§ 1-15 

 
 

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson  

 
 

Ordförande Cecilia Löf  

 
 

Justerare Tommy Andersson  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Gemensamma överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-03 

Protokollet anslås 4 april 2022 

Överklagningstid 5-26 april 2022 

Anslaget nedtages 27 april 2022 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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§ 1  

Fastställande av dagordning 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att lägga till ärendet Information om 
personuppgiftsincident på dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kanslichefen föreslår att informationsärende om en personuppgiftsincident läggs 
till dagordningen. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att lägga till ärendet Information om 
personuppgiftsincident på dagordningen och finner att de gör så. 
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§ 2 Dnr GOFN2022-0002 040 

Gemensamma överförmyndarnämndens 
verksamhetsberättelse för 2021 

Beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
En verksamhetsberättelse för gemensamma överförmyndarnämndens 
verksamhetsår 2021 har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Gemensamma överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för 2021 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 
och finner att de gör så. 

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

6(21) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 2 Dnr GOFN2020-0015 190 

Verksamhetsplan 2021 

Beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen av måluppfyllelse i 
verksamhetsplanen för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarnämnden har fastställt en verksamhetsplan för verksamheten år 
2021. 

En delårsredovisning genomfördes i september 2021. 

Överförmyndarenheten redogör nu för måluppfyllelsen för året i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens redovisning av måluppfyllelse i verksamhetsplan 2021, 
daterad 2022-03-02 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen av måluppfyllelse i 
verksamhetsplanen för 2021 och finner att de gör så. 

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 
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§ 3 Dnr GOFN2021-0006  

Internkontroll 2022 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att den granskning som skulle ägt rum under 
2021 sker under 2022 och presenteras för nämnden vid sammanträdet i maj 
månad.   

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutade 2021-03-04, § 4, att fastställa 
följande internkontrollplan för år 2021.  
 
Följande punkter beslutades för granskning av fem slumpvis valda ärenden hos 
varje handläggare och lett till positiva resultat: 
 
1. Enhetens personal ska aktivt ha tillämpat Länsstyrelsens nationella riktlinjer 
gällande granskning av ställföreträdare och förmyndare och särskilt gjort åtskillnad 
på mindre korrigeringar och anmärkningar. Detta ska synas vid granskning av 
slumpmässigt utvalda ärenden i samband med kontroll för år 2021. 
2. Vid handläggning i ärende gällande godmanskap och förvaltarskap ska nytt steg i 
handläggningen tas i anslutning till att handling inkommer. Detta ska också tydligt 
framgå av dokumentation på ett sätt att det går att följa varje ärende.  
3. Redogörelsen i varje ärende ska tydligt avspegla vilka åtgärder som vidtagits för 
huvudmannens räkning. Saknas redogörelse ska påminnelse ha gått ut. 
 
På grund av en ansträngd personalsituation på överförmyndarenheten har den 
interna kontrollen inte kunnat genomföras under 2021. Förvaltningen i samråd 
med nämndens ordförande har valt att skjuta upp kontrollen till 2022 och med 
hjälp av en extern part genomföra granskningen. Arbetet kommer påbörjas under 
mars månad och ska vara slutfört till nämnden i maj 2022.  
 
Kanslliavdelningen föreslår att överförmyndarnämnden beslutar att den granskning 
som skulle ägt rum under 2021 sker under 2022 och presenteras för nämnden vid 
sammanträdet i maj månad.   
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förslaget och finner att de gör så. 

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 
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§ 4 Dnr GOFN2021-0038 190 

Gemensamma överförmyndarnämndens 
verksamhetsplan 2022 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten har tagit fram förslag på verksamhetsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan för 2022  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att bordlägga ärendet och finner att de 
gör så. 

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 
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§ 5 Dnr GOFN2022-0010 040 

Ekonomisk redovisning jan-feb med prognos 2022 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen. 

Överförmyndarnämnden beslutar att information om när det nya registersystemet 
Wärna GO är betalat ska delges nämnden vid nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensam överförmyndarnämnd redovisar ett prognostiserat nollresultat jämfört 
med budget för helår 2022. Än så länge har inga intäkter bokförts för nämnden då 
fakturering sker först efter första kvartalet. Fakturering för installation av Wärna 
GO är bokförd varav 105 tkr ska föras över till investeringsbudgeten. Ny kostnad 
som tidigare inte belastat gemensamma överförmyndarnämnden är kostnad för 
internhyra, totalt 127 tkr för helår 2022. Denna kostnad är inte budgeterad för, 
men det finns medel inom nämnden som kan omfördelas dit.  

Personalkostnaderna har hittills varit lägre än budgeterat pga vakant tjänst i början 
av året. Samordnaren för överförmyndarnämnden har avslutat sin tjänst i mitten av 
februari. Efterträdare påbörjar sin tjänst i slutet av mars, vilket medför en vakans i 
några veckor. Detta medför att personalkostnaderna beräknas redovisa +105 tkr i 
slutet av året, som täcker upp det beräknade underskottet för intäkter samt 
arvodesutbetalningar. 

Ärendefördelning är uppdaterad per den 31 dec 2021, samtliga kommuner 
kommer få ett återbetalt belopp enligt nedan vid nästa fakturering. 

 

Antal ärenden 
per 31 dec 

2021 Fördelning 
Kostnad 

2021 (tkr) 

Fakturerat 
för 2021 

(tkr) 

Justering 
för 2021 

(tkr) 
Ljungby 495 59,0% 5 457 5 526 -69 
Markaryd 167 19,9% 1 841 1 891 -50 
Älmhult 177 21,1% 1 951 2 078 -126 

 839  9 250 9 495 -245 
 

För år 2022 kommer kommunerna faktureras följande: 

Ljungby 6 162 tkr, Markaryd 2 079 tkr, Älmhult 2 203 tkr (exkl justering för 2021). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt ekonomisk redovisning 2022-03-02 

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

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 
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§ 6 Dnr GOFN2022-0006 041 

GÖFN verksamhetsförändringar 2023-2027 

Beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Inför kommande års budget har kommunledningsförvaltningen den 25 februari 
2022 skrivit i ett dokument om verksamhetsförändringar inför 2023-2027 om 
ställföreträdarutredningen, ett regeringsuppdrag som getts en särskild utredare för 
att göra en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. Uppdraget skulle 
beslutats 2021 men är ännu inte färdigbehandlad. En förändring enligt det lagda 
förslaget i utredningen kommer innebära ökade krav på kommunen. Att man inte 
ännu beslutat i ärendet innebär högst troligt att det inte sker någon förändring 
under det kommande året 2023, då det helt enkelt blir för snävt tidsmässigt.  
Det finns i dagsläget inga investeringsbehov. 

Beslutsunderlag 
GÖFN verksamhetsförändringar 2023-2027 daterat 2022-02-25 

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

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 
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§ 7 Dnr GOFN2022-0001 002 

Revidering av  gemensamma 
överförmyndarnämndens delegationsordning 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att anta förslaget till ny 
delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunjuristen, som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen, företräder 
ofta gemensamma överförmyndarnämnden i ärenden i allmän domstol avseende 
godmanskap och förvaltarskap. Ibland kan det också finnas behov av att 
kommunjuristen, likt överförmyndarhandläggarna, fattar beslut i nämndens ställe. I 
nuvarande delegationsordning är beslutanderätten i samtliga ärendetyper delegerad 
till överförmyndarhandläggare och/eller samordnare. 

Mot ovanstående bakgrund bör kommunjuristen ges samma rätt att besluta i 
nämndens ställe som överförmyndarhandläggarna och samordnaren. 

Vidare föreslås i huvudsak följande ändringar i delegationsordningen: 

* Delegationsordningen uppdateras till den nya grafiska profilen. 

* Rubriken ”Beslutsfattare och vidaredelegering” och dess innehåll tas bort. 
Detsamma gäller vissa delar under rubriken ”Anmälan av beslut”. Enligt 7 kap. 6 § 
kommunallagen får endast förvaltningschefer ges rätt till vidaredelegation. 
Överförmyndarförvaltningen har ingen förvaltningschef utan endast en 
avdelningschef (kanslichefen), som bör anses som förvaltningschef i 
kommunallagens mening. Eftersom avdelningschefen emellertid inte är delegat, 
vare sig i gällande eller föreslagen delegationsordning, kan någon vidaredelegation 
inte bli aktuell. Dessa delar bör därför tas bort. 

* Aktuellt lagrum för beslut att inte lämna ut allmän handling ändras från 2 kap. 
14 § till 2 kap. 17 § tryckfrihetsförordningen. 

* Beslut att avvisa en ofullständig framställning läggs till i delegationsordningen, 
eftersom det är fristående från ett beslut att förelägga en enskild att avhjälpa en 
sådan brist. 

* Skrivningen som rör beslut att avskriva ett ärende omformuleras något, för att 
täcka in fler sorters avskrivningsbeslut. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samt förslag till ny delegationsordning 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att anta förslag till ny 
delegationsordning och finner att de gör så. 
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§ 8 Dnr GOFN2022-0007  

Fullmakt för kommunjurist att företräda 
gemensamma överförmyndarnämnden 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att ge kommunjuristen David 
Hedendahl, eller den han förordnar i sitt ställe, fullmakt att föra nämndens talan i 
domstolar och hos andra myndigheter. 

Utdrag ur beslutsprotokollet ska gälla som rättegångsfullmakt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunjuristen, som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen, företräder 
ofta gemensamma överförmyndarnämnden i ärenden i allmän domstol avseende 
godmanskap och förvaltarskap. Rätten att företräda nämnden måste kunna styrkas 
genom uppvisande av fullmakt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-09 

Yrkanden 
Stefan Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar nämnden om den beslutar att ge kommunjuristen David 
Hedendahl, eller den han förordnar i sitt ställe, fullmakt att föra nämndens talan i 
domstolar och hos andra myndigheter och finner att den beslutar enligt förslaget. 
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§ 9 Dnr GOFN2022-0004 190 

Revidering av arvodesprinciper 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att anta de reviderade arvodesprinciperna. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden antog år 2020 arvodesprinciper för 
ställföreträdare. Överförmyndarenheten har under sitt arbete med arvodesbeslut 
noterat att det behövs ett utökat antal kategorier och en möjlighet att väga 
arbetsinsatsen för de olika uppdragen.  

Överförmyndarenheten föreslår att nämnden antar SKRs förslag till 
arvodesprinciper som innehåller tre kategorier i de olika delarna. Dessutom finns i 
SKRs förslag en möjlighet att justera procentsatsen inom några kategorier, baserat 
på arbetsinsatsen som redovisas i samband med sluträkning eller årsräkning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-24 
Förslag till reviderade arvodesprinciper  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att anta de reviderade 
arvodesprinciperna och finner att de gör så. 

Skickas till 
Älmhults kommun och Markaryds kommun 
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§ 11 Dnr GOFN2021-0004  

Statistik över verksamheten 2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar statistik över ärenden i augusti och september 
2021, för de tre kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Statistik för Ljungby, Markaryd och Älmhult 1 oktober-31 december 2021. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att de gör 
så. 
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§ 12 Dnr GOFN2021-0039 190 

Utbildningsplan för gemensamma 
överförmyndarnämndens ledamöter 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden gav den 21 oktober 2021 
överförmyndarenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för utbildning för 
ledamöter i nämnden år 2022. 

Information om och erbjudanden om utbildningar släpps regelbundet under 
verksamhetsåret, några månader innan utbildningsdatumet. För närvarande har 
överförmyndarenheten noterat att följande utbildningar erbjuds under 2022 och 
skulle vara intressanta för nämndens ledamöter: 

1. Wallgrens Överförmyndarnyheter 2022, den 3 februari (ledamöter har 
redan anmält sig till denna kurs) 

2. SKR: Handläggning i teori och praktik för överförmyndare, ledamöter och 
tjänstemän, den 5 april  

Utöver utbildningstillfällen genomför SKR även webbsändningar med aktuella 
frågor som skickats in till SKR, cirka 4 gånger om året. Information om dessa 
tillfällen annonseras på SKRs webbplats samt Ljungby kommuns webbsida för 
ställföreträdare. Webbsändningarna är gratis och utan anmälningskrav. 

Nyhetsbrev skickas regelbundet ut från SKR, länsstyrelsen och InfoSoc (en service 
som Ljungby kommun prenumererar på). Dessa nyhetsbrev innehåller nyheter från 
verksamheterna, aktuella domar, utredningsförslag, med mera. 

När uppdraget om utbildningsplan gavs till överförmyndarenheten fanns i 
ställföreträdarutredningen förslag på lagändringar som skulle träda i kraft redan 
2023 och som skulle innebära stora förändringar för verksamheten och ställa stora 
krav på kunskap bland nämndens ledamöter och ersättare. Överförmyndarenheten 
har nyligen tagit del av information från både SKR och Wallgren som båda 
uttrycker att förslagen i utredningen inte har lagts fram som propositioner ännu 
och att det därför är troligt att det inte blir några lagändringar redan 2023.   

Baserat på denna information, samt det faktum att innevarande år är ett valår och 
att nämndens ledamöter och ersättare därmed kan komma att bytas ut till 
nästkommande år och mandatperiod, föreslår överförmyndarenheten att 
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nämndens ledamöter, utöver deltagande i Wallgrens utbildning, fortsätter att ta del 
av den information som erbjuds enligt ovan och att utbildningsplan tas fram inför 
de lagändringar som kan komma att genomföras liksom i början av den nya 
mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-23 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden noterar informationen och finner 
att de gör så. 
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§ 13 Dnr GOFN2022-0009 190 

Redovisning av åtgärder för rekrytering av gode 
män/förvaltare 2021 

Beslut 
Nämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar vid varje sammanträde de ansträngningar som 
har gjorts för att rekrytera nya ställföreträdare samt de samverkansinsatser som har 
genomförts. 

Sedan överförmyndarnämndens sammanträde i oktober 2021 har 
överförmyndarenheten i samarbete med kommunikationsavdelningen regelbundet 
annonserat om behovet av nya gode män och förvaltare i lokaltidningen, social 
media och på TV-skärmen i entrén i kommunhuset i Ljungby. Nyproducerade 
vykort och bokmärken har lämnats ut till kommunala verksamheter bla bibliotek 
och boenden inom omsorg, psykiatri och äldreomsorg i samtliga kommuner. 
Dessutom har regionen fått vykort och bokmärken. 

Annonseringen har resulterat i att överförmyndarenheten har tagit emot cirka en 
anmälan per vecka för Ljungby, Älmhult och Markaryd totalt.  

I samarbetet med föreningen Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare LFS bidrog 
överförmyndarenheten med att skicka ut inbjudan till föreningens julbord till 
samtliga ställföreträdare, i samband med ett utskick från nämnden och deltog även 
under sammankomsten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden noterar informationen och finner 
att de gör så. 
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Justerandes sign   

 

§ 14   

Informationsärenden 

Beslut 
Nämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Aktuella ärenden 

2. Information från överförmyndarverksamheten. 

3. Information från professionella gode män. 

4. Personuppgiftsincident. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att den gör så. 
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