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Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, torsdagen den 19 maj 2022 kl 08:30-10.30 

Beslutande Johan Ederström (M), Ordförande 
Ulla-Britt Storck (S) 
Sonja Emilsson (M) 
Stefan Jönsson (S) 
Tommy Andersson (M), 1:e vice ordförande 
Karina Eliasson (S) 
 

 

Övriga deltagare Margareta Larsson, kanslichef (deltar via Teams) 
Markus Åberg, samordnare 
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Gabriella Olofsson, controller, § 15 
Christina Bertilfeldt (S), ersättare 
Gunilla Åström (M), ersättare 
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Gemensamma överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Protokollet anslås 19 maj 2022 

Överklagningstid 20 maj-10 juni 2022 

Anslaget nedtages 13 juni 2022 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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§ 15 Dnr GOFN2022-0010 040 

Ekonomisk redovisning januari-april 2022 och 
prognos 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat överskott på 50 
tkr jämfört med budget för helår 2022. Det innebär en beräknad kostnad på 
10 378 tkr för år 2022 som fördelas på kommunerna. 

Verksamhet 13000 bokförs intäkter från kommunerna, arvodeskostnader för 
ställföreträdare samt internfakturering av professionella gode män. 
Arvodekostnaderna prognostiseras att komma ligga högre än budgeterat, vilket 
dock i stor utsträckning balanseras av att kostnaderna för professionella gode män 
är något lägre. 

Verksamhet 13005 bokförs personalkostnaderna för överförmyndarhandläggarna 
samt övriga verksamhetskostnader såsom kontorshyra, verksamhetssystem och 
konsultkostnader. Intäkten på 20 tkr är ersättning från staten för 
sjuklönekostnader. Personalkostnaderna har hittills varit lägre än budgeterat pga 
vakanta tjänster i början av året. Tjänsterna är nu tillsatta. Personalkostnaderna 
beräknas redovisa +284 tkr i slutet av året.  

En orsak till det prognostiserade underskottet för övriga kostnader är en 
hyreskostnad som tidigare inte belastat gemensamma överförmyndarnämnden, 
totalt 127 tkr för helår 2022. Kostnaden är inte budgeterad för. Andra kostnader 
som bokförs under övriga kostnader är kostnaden för konsulttjänst, hittills 48 tkr 
samt kostnad för verksamhetssystem och dess införande, hittills 110 tkr varav 23 
tkr är återkommande kvartalskostnad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Ekonomisk redovisning januari-april 2022 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den 
ekonomiska redovisningen och finner att de gör så. 

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

Gemensamma överförmyndarnämndens 
verksamhetsplan 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget till 
verksamhetsplan för 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Den årliga verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsplaneringen för 
överförmyndarenheten.  

Utgångspunkten är Ljungby kommuns antagna visionsmål samt de globala målen 
för hållbar utveckling. För denna verksamhet är det globalt mål nr 10, 11 och 16 
som är aktuella att koppla an till.  

Utifrån dessa övergripande mål arbetas effektmål och verksamhetsmål fram.  

Verksamhetsmålen i sin tur blir konkretiserade genom vilka aktiviteter som ska ske 
i verksamheten. 

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutade den 3 mars 2022 att bordlägga 
ärendet om verksamhetsplan för 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Verksamhetsplan 2022 

Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget till 
verksamhetsplan för 2022 och finner att de gör så. 

Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 17 Dnr GOFN2022-0017 190 

Skrivelse om reseersättning till ställföreträdare 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget om höjning 
av bilersättning.  

Beslutet gäller kommande arvodesbeslut från och med räkenskapsåret 2022. 
Beslutet gäller tills nya ersättningsnivåer eller riktlinjer från Skatteverket eller 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) presenteras och kan då komma att 
omprövas. 

Sammanfattning av ärendet 
Skrivelse har inkommit den 3 maj från Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare (LFS) 
beträffande reseersättning med egen bil. LFS menar att reseersättningen med egen 
bil under många år har utgått med 18:50 kr/mil och att kostnaderna för drivmedel 
nu har skjutit i höjden. LFS ställer frågan om en höjning av reseersättningen. De 
uppger att vissa kommuner i Skåne redan har höjt ersättningen. LFS tycker att 
höjningen bör ske inom en nära framtid och även retroaktivt. 

Det har även muntligt inkommit flera synpunkter från ställföreträdare gällande 
nuvarande bilersättning. 

Nuvarande regler för bilersättning till ställföreträdare respektive 
kommunanställda/förtroendevalda 

Bilersättning till ställföreträdare kan utbetalas för resor enligt punkterna 2.5.5.1 
och 2.5.5.2 i Gemensamma överförmyndarnämndens arvodesprinciper. 
Ersättningen baseras på Skatteverkets norm gällande resor med egen bil med en 
skattefri bilersättning om 18,5 kr per mil. 

Ljungby kommuns arbetstagare och förtroendevalda har idag rätt till ersättning för 
resor med egen bil till en nivå av 29 kr per mil. Den ej skattepliktiga delen om 18,5 
kr per mil samt en skattepliktig del om 10,5 kr per mil. 

Förvaltningens bedömning och överväganden 
Utifrån den höjning av drivmedelspriserna som blev särskild markant från och med 
februari 2022 är det rimligt att ställföreträdarnas bilersättning korrigeras till en nivå 
som ligger i linje med de faktiska kostnaderna. Ersättningen föreslås ligga på 
samma nivå som den för kommunanställda och förtroendevalda fram till dess att 
nya ersättningsnivåer eller riktlinjer presenteras från Skatteverket eller SKR. Om 
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ersättningen till kommunanställda och förtroendevalda förändras ska ersättningen 
till ställföreträdarna följa detta. Vi ser inte skäl till retroaktiv ersättning och 
beräkning gällande redan utbetalda arvoden, utan ersättningen föreslås gälla från 
och med att nämnden fattat beslut i frågan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En höjning av ersättningen för resor kommer att medföra en höjd kostnad både för 
kommunerna och för huvudmännen. 

Utifrån statistik från Gemensamma överförmyndarnämnden år 2020 har 
reseersättning till ställföreträdare utbetalats för 159 436 km till en total kostnad av 
295 562 kr, ej skattepliktigt belopp. Fördelningen gällande betalning har år 2020 
legat på omkring 60 % för kommunen (177 901 kr) och 40 % för huvudmännen 
(117 661 kr). En höjning från 18,5 kr per mil (ej skattepliktig) till 29 kr per mil där 
10,5 kr är skattepliktigt skulle utifrån dessa siffror resultera i en sammanlagd 
höjning med en skattepliktig del på 167 408 kr. 

Efter avstämning med ekonomiavdelningen framkommer att det idag finns 
möjlighet inom befintlig ekonomisk ram för höjning av bilersättning till 
ställföreträdare förutsatt att inga andra oförutsedda kostnader tillkommer. Om 
bilersättningen ska höjas innebär det en ökad kostnad för kommunerna med 
omkring 100 tkr utifrån år 2020s siffror.  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

Yrkanden 
Tommy Andersson (M), Johan Ederström (M), Stefan Jönsson (S) och Sonja 
Emilsson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt överförmyndarenhetens förslag 
och finner att de gör så.  



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-19 

9(15) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 18 Dnr GOFN2022-0003 042 

Internkontroll 2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner den genomförda 
internkontrollen för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden har vid sammanträde 2021-03-04 beslutat 
att fastställa en kontrollplan för internkontroll gällande år 2021 vilken nu är 
slutförd. Urvalet av ärenden har skett genom att samordnaren för 
överförmyndarverksamheten slumpvis har plockat ut fem akter från vardera 
Ljungby, Markaryd och Älmhults kommun. Således har femton akter genomgått 
internkontrollen jämnt fördelade bland handläggarna. Ärendena/akterna har 
granskats både fysiskt i akten och genom dagboksanteckningar från systemet 
WärnaGO. Kontrollen visar att det råder god ordning i akterna. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Protokoll genomförd internkontroll för 2021 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden godkänner den genomförda 
internkontrollen för år 2021 och fier att den gör så. 

Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 19 Dnr GOFN2022-0005 190 

Redovisning av statistik 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar statistik över ärenden under januari-april 2022, 
för de tre kommunerna.  

Beslutsunderlag 
Statistik för Ljungby, Markaryd och Älmhult januari-april 2022 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att de gör 
så. 
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§ 20 Dnr GOFN2022-0020 190 

Anmälan av domar och beslut 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar de ärendebeslut som har fattats av Växjö 
Tingsrätt sedan sammanträdet den 3 mars. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens redovisning 2022-05-13 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att de gör 
så. 
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§ 21 Dnr GOFN  

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten informerar om aktuella ärenden.  

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden noterar informationen och finner 
att de gör så. 
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§ 22 Dnr GOFN2022-0021 190 

Aktuellt från verksamheten 2022 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten informerar bland annat om: 

1. Enheten har nu två konsulter på deltid som stöttar verksamheten. 

2. Enheten har flyttat tillbaka till kommunhuset den 27 april. 

3. Organisationsförändring i höst som innebär att vi enbart kommer att gå på 
datum, inte kommunvis. Vi kommer också att byta datum med jämna 
mellanrum. Ändringen kommer att införas och utvärderas. 

4. Enheten ska återuppta dialogmöten med de professionella gode männen. 

5. Information inför länsstyrelsens inspektion den 31 maj.  

6. Telefontiderna har ändrats så att telefonerna nu är öppna hela dagen från 
kl 8 till kl 16, med undantag för möten etc, från 1 maj. 

7. Handläggare har varit inbjudna till möte med ST-läkare för information om 
bla läkarintyg. 

8. Information om rekrytering av ställföreträdare sedan det senaste 
sammanträdet. 

9. Den 6 september är enheten inbjudna till LFS. Enheten kommer också att 
bjuda in en referensgrupp från ställföreträdarna för att revidera blanketten 
för redogörelse.  

Överförmyndarenheten redovisar dessutom följande meddelanden: 

1. Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25: Datum för delårsbokslut 
och budgetuppföljning samt instruktion för kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. 

2. Ljungby kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25: Beslut om ansvarsfrihet. 

3. Statistik och svar på frågor inför länsstyrelsens inspektion 2022. 

4. Informationsbrev till ställföreträdare april 2022. 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-05-19 

14(15) 

 

 
Justerandes sign   

 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden noterar informationen och finner att den gör så. 
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§ 23 Dnr GOFN2022-0009 190 

Redovisning av åtgärder för rekrytering av gode 
män/förvaltare 2022 

Beslut 
Nämnden noterar informationen. 

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

Sedan överförmyndarnämndens sammanträde i mars 2022 har 
överförmyndarnämnden i samarbete med kommunikationsavdelningen annonserat 
om behovet av nya gode män och förvaltare bland annat i lokaltidning och social 
media i samverkan med alla tre kommunerna. Det har lett till ett litet antal nya 
intresseanmälningar. 

I slutet av februari skickades det ut ett riktat mail till samtliga nuvarande 
ställföreträdare i Ljungby kommun med förfrågan om att ta ytterligare uppdrag 
samt att sprida informationen till vänner som kan vara aktuella att bli 
ställföreträdare. Utskicket gav ett gott resultat och ledde till flera nya ansökningar 
samt att ett flertal ärenden kunde få nya ställföreträdare. 

Överförmyndarnämnden har dessutom aktivt informerat personer som kontaktat 
oss om mindre ingripande åtgärder som anhörigbehörighet och fullmakt vilket har 
lett till ett minskat antal ansökningar/anmälningar om ställföreträdare. 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivese 2022-05-16 

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