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Plats och tid Sammanträdesrum Bolmen, torsdagen den 6 oktober 2022 kl 08:30-10:30 

Beslutande Johan Ederström (M), Ordförande  
Ulla-Britt Storck (S) 
Sonja Emilsson (M), ersättare för Elizabeth Peltola (C), deltog via Teams 
Eva Ballovarre (S) ersättare för Stefan Jönsson (S), deltog via Teams 
Tommy Andersson (M), 1:e vice ordförande 
Karina Eliasson (S) 
 

 

Övriga deltagare Markus Åberg, samordnare 
Riitta Andersson, sekreterare 
 
 
 

  

Justerare Tommy Andersson 

Justeringens 

tid och plats 

Via post under vecka 41  

Paragrafer § 29-41 

 
 

Sekreterare Riitta Andersson  

 
 

Ordförande Johan Ederström  

 
 

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 2022-10-06 

Protokollet anslås 13 oktober 2022 

Överklagningstid 14 oktober – 3 november 2022 

Anslaget nedtages 4 november 2022 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Riitta Andersson 
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§ 29 Dnr GOFN  

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att lägga till ärendet om ändrat datum för 
decembersammanträdet under övriga frågor. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnaren föreslår att ärendet om ändrat datum för decembersammanträdet läggs 
till dagordningen. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar att lägga till ärendet om ändrat datum för 
decembersammanträdet på dagordningen och finner att de gör så. 
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§ 30 Dnr GOFN2022-0010 040 

Ekonomisk redovisning och prognos 2022, inkl 

måluppfyllelse 

Beslut 

Gemensam överförmyndarnämnd beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen, delårsrapporten samt bifaller samordnarens information om att inte 
göra kvalitetsundersökningen i höst. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för Gemensamma överförmyndarnämnden är 
upprättad och innehåller redovisning av mål samt ekonomi-, personal-, kvalitets- och 
verksamhetsredovisning.  

 

Gemensam överförmyndarnämnd redovisar ett prognostiserat överskott på 350 tkr 
jämfört med budget för helår 2022. Det innebär en beräknad kostnad på 10 080 tkr 
för år 2022 som fördelas på kommunerna. 

 

Arvodekostnaderna prognostiseras att komma ligga högra än budgeterat, vilket dock i 
stor utsträckning balanseras av att kostnaderna för professionella gode män är något 
lägre än budgeterat samt att arvodeskostnaderna gode män ensammakommande också 
beräknas bli lägre än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat pga 
vakanta tjänster i början av året samt sjukskrivningar. Tjänsterna är nu tillsatta. 
Personalkostnaderna beräknas redovisa +463 tkr i slutet av året. För övriga kostnader 
prognostiseras ett underskottet. En orsak är en hyreskostnad som tidigare inte belastat 
gemensamma överförmyndarnämnden och inte är budgeterad för. Andra kostnader 
som bokförs under övriga kostnader är kostnaden för konsulttjänst, hittills 161 tkr 
samt kostnad för verksamhetssystem och dess införande, 132 tkr. Sjukfrånvaron bland 
överförmyndarhandläggarna har ökat.  

 

Samordnaren informerar nämnden om att kvalitetsundersökningen inte kommer att 
göras i år på grund av personalsituationen på enheten och önskar att nämnden inte 
har något emot detta. 
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Eva Ballovarre (S) påpekar att GDPR och Barnkonventionen bör arbetas in i 
kommande dokument.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport aug 2022 GÖFN.pdf 

Prognos GÖFN jan-aug 2022.pdf 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den 
ekonomiska redovisningen, delårsrapporten samt bifaller samordnarens information 
om att inte göra kvalitetsundersökningen i höst. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 31 Dnr GOFN2022-0029 002 

Beslutsattesträtt för gemensamma 

överförmyndarnämnden 

Beslut 

Nämnden 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 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-30. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att, i enlighet med Ljungby 
kommuns gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, fastställa 
beslutattest för gemensamma överförmyndarnämnden enligt attestlista och finner att 
den gör så. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 32 Dnr GOFN2022-0025 006 

Sammanträdesdagar för gemensamma 

överförmyndarnämnden 2023 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att sammanträda följande torsdagar 
år 2023: 

23 februari, 25 maj, 21 september och 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Gemensamma överförmyndarnämnden behöver fastställa sammanträdesdatum för år 
2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-30. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att sammanträda följande 
torsdagar år 2023: 

23 februari, 25 maj, 21 september och 14 december och finner att den gör så. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 33 Dnr GOFN2022-0026 190 

Utbildning för nämndens ledamöter och ersättare 

2023 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget om utbildning 
för nämndens ledamöter och ersättare 2023 samt att kostnader för eventuell extern 
utbildning tas av respektive kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att en ny nämnd tillsätts efter årsskiftet kommer samtliga ledamöter 
att erbjudas utbildning gällande överförmyndarnämndens verksamhet. 

- Lördagen den 25 februari 2023 är Jan Wallgren, som är jurist och specialist på frågor 
inom överförmyndarens uppdrag, inbjuden av överförmyndarnämnden att hålla en 
heldags utbildning i Ljungby med inriktning mot ställföreträdare (gode män och 
förvaltare). Nämndens ledamöter ges möjlighet att delta under utbildningsdagen. 

- I samband med det första nämndssammanträdet i februari 2023 kommer 
överförmyndarenhetens handläggare att delta och ge ledamöterna en introduktion i 
överförmyndarnämndens verksamhet och arbetsområden. 

Den 27 september inkom information om att Wallgren Juridik i januari 2023 
kommer att hålla nybörjarkurser för ledamöter i överförmyndarnämnder på plats i 
Haninge. Nämnden får ta ställning till om intresse finns för detta. Se bifogat underlag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad 2022-09-30 

Nybörjarutbildningar 2023 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att godkänna förslaget om 
utbildning för nämndens ledamöter och ersättare 2023 samt att kostnader för 
eventuell extern utbildning tas av respektive kommun och finner att den gör så. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 34 Dnr GOFN2022-0009 190 

Redovisning av åtgärder för rekrytering av gode 

män/förvaltare 2022 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden 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 maj 2022 har 
överförmyndarnämnden i samband med valet i september skickat ut ett riktat brev 
med information om att bli ställföreträdare till samtliga röstmottagare i Ljungby-, 
Markaryd- och Älmhults kommun. Röstmottagare bedömdes som en möjlig kategori 
för att visa intresse för ställföreträdarskap. Omkring 400-500 stycken utskick gjordes. 
Tyvärr har kampanjen inte gett något resultat som vi kan koppla till den. 

Ljungby Frivilliga Samhällsarbetare (LFS) är en organisation som bland annat vänder 
sig till gode män och förvaltare i våra tre kommuner. Den 6 september var 
handläggarna på överförmyndarnämnden samt nämndens ordförande inbjudna till 
LFS medlemsmöte för att informera om vår verksamhet och svara på medlemmarnas 
frågor. Vi upplevde kvällen som givande och det ställdes många frågor och 
diskussioner uppstod. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 35 Dnr GOFN2022-0022 190 

Länsstyrelsens inspektion av verksamheten 2022 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen inspekterar varje år överförmyndarnämndernas verksamheter.  

Protokoll fört vid inspektion av Gemensamma överförmyndarnämnden i Ljungby, 
Markaryd och Älmhults kommuner den 31 maj 2022 redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens protokoll efter inspektion daterad 2022-06-09 

Yttrande från GÖFN, bifogat länsstyrelsens protokoll  daterad 2022-06-10 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 36 Dnr GOFN2022-0031 190 

Aktuellt från verksamheten 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnaren för överförmyndarenhetens verksamhet föredrar aktuella frågor från 
verksamheten och redovisar för en ny blankett för redogörelse av ställföreträdares 
uppdrag gällande bevaka rätt och sörja för person. Även information om 
ärendefördelning per datum, personalsituationen, en ny rutin för granskning av 
årsräkningar samt om E-WärnamGo. 

Beslutsunderlag 

Blankett för redogörelse för uppdraget som ställföreträdare 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 37 Dnr GOFN  

Information om aktuella ärenden 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnaren för överförmyndarenheten redovisar aktuella ärenden. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 38 Dnr GOFN2022-0020 190 

Anmälan av domar och beslut 2022 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

53 domar gällande godmanskap och förvaltarskap, som har fattats av Växjö tingsrätt 
med flera sedan föregående sammanträde, redovisas för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Anmälan av domar och beslut daterad 2022-09-29 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun. 
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§ 39 Dnr GOFN2022-0005 190 

Redovisning av statistik 2022 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarenheten redovisar statistik över ärenden som har hanterats av enheten 
sedan föregående sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Statistik för Ljungby, Markaryd och Älmhult  1 maj – 15 september. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun 

 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-10-06 

16(17) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 40 Dnr GOFN2022-0030 190 

Redovisning av meddelanden 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarenheten redovisar inkomna meddelanden och information som 
inkommit till gemensamma överförmyndarnämnden sedan föregående sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-08-16, § 138 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att notera informationen 
och finner att den gör så. 

 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 41 Dnr GOFN 190 

 

Ändrat datum för decembersammanträdet 

Beslut 

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att ändra datum för 
decembersammanträdet till torsdag 15 december 2022, sammanträdesrum Kösen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samordnaren informerarar nämnden om att personalen på överförmyndarenheten ska 
delta på obligatoriska kompetensdagar som tillkommit den 7 och 8 december och 
därför behöver vi flytta gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde till 
torsdag 15 december. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden beslutar att ändra datum för 
decembersammanträdet till torsdag 15 december 2022 och finner att den gör så. 

 

Skickas till 

Markaryds kommun och Älmhults kommun 

 


