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Tid och plats Torsdagen den 26 augusti 2021 kl 08:30- 11.00, sammanträdesrum Vidöstern, 

kommunhuset, Ljungby, samt via Teams 

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

Övriga deltagare Eva Andersson, samordnare överförmyndarenheten 
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare  
Gabriella Olofsson, controller § 20 
Petra Karlsson, samordnare professionella gode män § 22 
Margareta Larsson, kanslichef § 30-34 
Christina Bertilfeldt (S), ej tjänstgörande ersättare  
 

  

Justerare Tommy Andersson 

Justeringens 
tid och plats 

I direkt anslutning till sammanträdet 

Paragrafer §§ 20-34 

 
 

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 2021-08-26 

Protokollet anslås 27 augusti 2021 

Överklagningstid 30 augusti-20 september 2021 

Anslaget nedtages 21 september 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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§ 20 Dnr GOFN2021-0028 041 

Ekonomisk prognos för perioden januari-juni 2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensam överförmyndarnämnd redovisar ett prognostiserat plusresultat på 160 
tkr jämfört med budget för helår 2021. Nämnden redovisar en lägre intäkt jämfört 
med budget pga justeringar för föregående års fakturering, samt förändringar av 
ärendemängdsfördelning per kommun.  

Samtidigt redovisar nämnden totalt sett en lägre kostnad, 9 558 tkr jämfört med 
budget på 9 845 tkr. Det är främst personalkostnaderna som är lägre än budgeterat, 
325 tkr. Det beror på vakans under januari till april samt viss sjukfrånvaro. 
Arvodeskostnaderna beräknas till 3 373 tkr för helår, vilket är 267 tkr högre än 
budgeterat. Det vägs upp mot kostnaden för professionella gode männen som 
beräknas bli 208 tkr lägre än vad som har budgeterats. 494 årsräkningar är klara av 
totalt 505.  

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 
Ekonomisk prognos januari-juli 2021, daterad 2021-08-20 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att godkänna redovisningen och finner 
att de gör så. 
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Skickas till 
Markaryds kommun och Älmhults kommun 
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§ 21 Dnr GOFN2020-0015 190 

Verksamhetsplan 2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Nämnden ber verksamheten att initiera samarbete mellan 
kommunikationsavdelningarna i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner 
avseende revidering av mallar som ska läggas in i det nya verksamhetssystemet. 
Nämnden önskar återkoppling avseende detta under nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutade den 12 november 2020 om 
verksamhetsplan för 2021.  

Överförmyndarenheten redovisar måluppfyllelsen enligt augusti 2021, där ett stort 
antal mål redan är uppnådda. 

Yrkanden 
Tommy Andersson (M) föreslår att verksamheten initierar samarbete mellan 
kommunikationsavdelningarna i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommuner 
avseende revidering av mallar som ska läggas in i det nya verksamhetssystemet. 

Stefan Jönsson (S) föreslår att nämnden får återkoppling avseende detta under 
nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Delåraredovisning av verksamhetsplan, augusti 2021 

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

Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar enligt Tommy Anderssons (M) 
och Stefan Jönssons (S) förslag och finner att de gör så. 
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§ 22 Dnr GOFN2021-0016 190 

Remiss av SOU 2021 36 Godemän och förvaltare - 
en översyn (ställföreträdarutredningen) 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden antar överförmyndarenhetens förslag till 
yttrande och lämnar det till Justitiedepartementet och godkänner redovisningen av 
de professionella godemännens yttrande. 

Nämnden beslutar att ge överförmyndarenheten i uppdrag att informera lekmän 
om vikten att meddela enheten om hot och våld som förekommer samt att göra en 
undersökning av förekommande hot och våld bland gode män och förvaltare. 

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. 

Justitiedepartementet har skickat utredningen SOU 2021:36 Godemän och 
förvaltare - en översyn, på remiss till ett antal myndigheter och organisationer, 
bland annat Älmhults kommun. 

Utredaren skriver att det övergripande syftet med deras förslag är att åstadkomma 
förbättringar för de personer som har behov av en god man eller förvaltare. 
Förslagen syftar bland annat till att åstadkomma: 

• bättre stöd till och stärkt ställning för huvudmännen,  

• bättre möjligheter att rekrytera och behålla kompetenta ställföreträdare,  

• bättre förutsättningar för ställföreträdare att utföra sina uppdrag på ett bra sätt,  

• högre kvalitet i ställföreträdarnas och överförmyndarnas verksamhet,  

• bättre styrning och tillsyn över landets ställföreträdare och 
överförmyndarverksamheter,  

• effektivare beslutsfattande i ärenden om godmanskap och  
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• ökade förutsättningar för att över tid behålla det ideella inslaget i 
ställföreträdarsystemet. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 2021-08-19 

Yrkanden 
Sonja Emilsson (M) yrkar bifall till överförmyndarenhetens förslag till yttrande. 

Stefan Jönsson (S) föreslår att enheten informerar lekmän om vikten att meddela 
enheten hot och våld som förekommer. 

Baserat på diskussionen föreslår ordföranden att enheten får i uppdrag att göra en 
undersökning av förekommande hot och våld bland gode män och förvaltare. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 

Ordföranden frågar också om nämnden beslutar att godkänna redovisningen av de 
professionella godemännens yttrande och finner att de gör så. 

 

Skickas till 
Justitiedepartementet 
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§ 23 Dnr GOFN2021-0024 003 

Remiss av förslag till revidering av reglemente 
för gemensamma överförmyndarnämnden 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att till kommunstyrelsen 
överlämna överförmyndarenhetens förslag till ändringar i förslaget till reglemente 
för nämnden. 

Efter beslut om fastställande utav kommunfullmäktige i Ljungby överlämnas 
gemensamma överförmyndarnämndens reglemente till kommunfullmäktige i 
Älmhult och Markaryd för fastställande innan det kan börja gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en 
genomgång av samtliga nämnders reglementen. Kommunens reglementen baseras 
på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) förslag till reglemente för styrelser och 
nämnder och då SKR nyligen har reviderat sitt förslag är 
kommunledningsförvaltningens förslag baserat på denna nya version, med 
undantag av ett fåtal lokala tillägg. Mallen är densamma för samtliga nämnder, med 
undantag av den första paragrafen som beskriver nämndens ansvarsområden. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 juni 2021 beslutat att skicka förslagen 
till revidering av reglementen på remiss till samtliga nämnder, för yttrande senast 
den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente 2021 

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-15 § 105 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen Ljungby 



 

Gemensamma överförmyndarnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-08-26 

10(22) 

 

 
Justerandes sign   

 

§ 24 Dnr GOFN2021-0025 003 

Remiss - Policy för arbetet med barns rättigheter i 
Ljungby kommun  

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden ställer sig bakom förslaget till policy. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 maj 2021 att remittera ett 
förslag till policy för arbetet med barns rättigheter i Ljungby kommun till bland 
annat samtliga nämnder.  

Syftet med policyn är att säkerställa att barnkonventionen, som numera är svensk 
lag, och barnrättsperspektiv är styrande för Ljungby kommuns verksamheter. Med 
barnrättsperspektiv avses ett synsätt där barnets bästa och barnets rättigheter ska 
vara ledande i planering, beslut och utförande på alla nivåer i organisationen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till policy för arbetet med barns rättigheter 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om remiss 2021-05-25 § 93 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2019-11-28 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen Ljungby 
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§ 25 Dnr GOFN2021-0026 004 

Revidering av dokumenthanteringsplanen 
(2021.2) 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att revidera 
dokumenthanteringsplanen enligt överförmyndarhandläggarnas förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutade den 3 juni 2021 § 15 att 
fastställa en ny dokumenthanteringsplan sedan Riksarkivet, SKR och Sydarkivera 
har tagit fram arkiverings- och gallringsråd. Sedan dess har 
överförmyndarhandläggarna i sitt arbete upptäckt att dokumentet behöver 
revideras med tillägg och mindre ändringar och lämnar förslag till detta i förslag till 
dokumenthanteringsplan 2021.2. 

En större förändring är att handlingarna inte enbart ska förvaras analogt, utan 
dessutom digitalt i och med införandet av den uppdaterade versionen av Wärna 
(registersystem). 

Förslaget till revidering av planen förtydligar hanteringen av ett mindre antal 
dokument och effektiviserar överförmyndarhandläggarnas arbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-11 
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan 2021.2 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 
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§ 26 Dnr GOFN2021-0027 005 

Val av nytt dataskyddsombud 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden utser Felicia Sandberg till 
dataskyddsombud från och med den 21 oktober 2021. Hon ersätter därmed det 
tidigare dataskyddsombudet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. 
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom 
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.  

Nuvarande dataskyddsombud har avslutat sin tjänst i kommunen och nytt ombud 
har rekryterats. 

Gemensamma överförmyndarnämnden måste formellt fatta beslut om att utse nytt 
dataskyddsombud och därefter anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-20 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med överförmyndarenhetens 
förslag och finner att de gör så. 

Skickas till 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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§ 27 Dnr GOFN2021-0029 190 

Eventuell gräns för delegation av uttagstillstånd 
för underåriga 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma överförmyndarnämnden diskuterade i juni 2021 om det finns 
anledning att sätta en gräns för delegation gällande uttagstillstånd och gav enheten 
i uppdrag att diskutera frågan.  

Samordnaren redovisar under dagens sammanträde att enheten har kommit fram 
till att det är svårt att sätta en generell gräns och föreslår att enheten fortsätter att 
arbeta enligt tidigare rutiner och beslut och tar upp ärenden som inte är 
rutinmässiga till nämnden för beslut. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner informationen och finner att de gör 
så. 
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§ 28 Dnr GOFN2020-0019 190 

Länsstyrelsens inspektion av verksamheten 2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har genomfört sin årliga inspektion och lämnat protokoll med 
synpunkter. 

Överförmyndarenheten har svarat länsstyrelsen och redogör ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från lässtyrelsens inspektion 2021-06-09 
Överförmyndarenhetens rättelsen avseende protokoll 2021-08-16 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar att notera informationen och finner att 
de gör så. 
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§ 29 Dnr GOFN2021-0019 190 

Nyckeltal avseende invånare som har god man 
och förvaltare 

Beslut 
Gemensamma nämnden godkänner redovisningen. 

Nämnden beslutar också att en årlig redovisning av nyckeltal ska lämnas till 
nämnden varje år. 

Sammanfattning av ärendet 
Under gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde den 3 juni 2021 
presenterade överförmyndarenheten nyckeltal avseende invånare som har god 
man/förvaltare. Statistiken hämtades från Kolada (2021-05-26) och de tre 
samverkande kommunerna redovisades där enbart som en gemensam enhet, med 
samma nyckeltal:  

9,4 per 1000 invånare hade god man år 2020 
1,3 per 1000 invånare hade förvaltare år 2020 
Nämnden efterfrågade jämförelser mellan Ljungby, Markaryd och Älmhult. 
Överförmyndarenheten har räknat fram följande nyckeltal per den 31 juli 2021: 
Ljungby: 
11,7 per 1000 invånare hade god man  
1,6 per 1000 invånare hade förvaltare  
Markaryd: 
10,0 per 1000 invånare hade god man  
1,5 per 1000 invånare hade förvaltare  
Älmhult: 
9,0 per 1000 invånare hade god man  
1,0 per 1000 invånare hade förvaltare  
 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens redovisning 2021-08-18 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att de gör 
så.  
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Ordföranden frågar också om nämnden beslutar att en årlig redovisning av 
nyckeltal ska lämnas till nämnden varje år och finner att de gör så. 
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§ 30 Dnr GOFN2021-0004  

Statistik över verksamheten 2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar statistik över ärenden i juni och juli 2021, för de 
tre kommunerna. Statistiken inkluderar också statistik över hur många huvudmän 
som blir självständiga eller får lägre nivå av stöd, efter önskemål från nämnden i 
juni 2021. 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om nämnden godkänner redovisningen och finner att de gör 
så. 
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§ 31 Dnr GOFN2021-0009 190 

Rekryteringsåtgärder och samverkansaktiviteter 
2021 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndarenheten redovisar varje sammanträde de rekryteringsåtgärder och 
samverkansaktiviteter som genomförts.  

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens redovisning augusti 2021 

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

Anmälan av domar och beslut 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut: 
1. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-05-27 i mål nr Ä 2609-21 gällande Anordnande 
av förvaltarskap; nu fråga om interimistiskt beslut. 
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-05-28 i mål nr Ä 2675-21 gällande Upphörande 
av godmanskap 
3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-09 i mål nr Ä 2245-21 gällande God man 
4. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-10 i mål nr Ä 2371-21 gällande Jämkning av 
förvaltarskap 
5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-11 i mål nr Ä 2680-21gällande God man 
6. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-18 i mål nr Ä 2905-21gällande Upphörande 
av god man 
7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-24 i mål nr Ä 5455-20 gällande Anordnande 
av förvaltarskap 
8. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-24 i mål nr Ä 2196-21 gällande Anordnande 
av förvaltarskap m.m. 
9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-30 i mål nr Ä 3186-21 gällande God man 
10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-02 i mål nr Ä 2717-21 gällande Jämkning av 
godmanskap till förvaltarskap 
11. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-02 i mål nr Ä 2609-21 gällande Anordnande 
av förvaltarskap m.m. 
12. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-15 i mål nr Ä 683-21 gällande God man 
13. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-19 i mål nr B 1946-21 gällande 
förpliktigande av utgivande av försuttet vite 
14. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-11 i mål nr Ä 2060-21 gällande God man 
15. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-04 i mål nr Ä 1680-21 gällande anordnande 
av förvaltarskap 
16. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-11 i mål nr Ä 2060-21 gällande God man 
17. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-15 i mål nr Ä 683-21 gällande God man 
18. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-14 i mål nr Ä 2792-21 gällande God man 
19. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-13 i mål nr Ä 3599-21 gällande God man 
20. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-02 i mål nr Ä 2609-21 gällande Anordnande 
av förvaltarskap m.m. 
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21. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-23 i mål nr Ä 1562-21 gällande God man 
22. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-21 i mål nr Ä 4591-20 gällande God man 
23. Halmstads Tingsrätt Beslut 2021-06-11 i mål nr Ä 1470-21 gällande Särskilt 
förordnad vårdnadshavare 
24. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-09 i mål nr Ä 2557-21 gällande Upphörande 
av god man; nu fråga om interimistiskt beslut 
25. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-08 i mål nr Ä 1181-21 gällande God man 
26. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-13 i mål nr Ä 3335-21 gällande Förordnande 
avvårdnadshavare 
27. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-16 i mål nr Ä 3750-21 gällande Upphörande 
av god man 
28. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-03 i mål nr Ä 2461-21 gällande God man  
29. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-06-04 i mål nr Ä 2899-21 gällande God man 
30. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-19 i mål nr Ä 3610-21 gällande Jämkning av 
godmanskap 
31. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-07-02 i mål nr Ä 2717-21 gällande Jämkning av 
godmanskap till förvaltarskap 
32. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-04 i mål nr Ä 1565-21 gällande Upphörande 
av förvaltarskap 
 

Beslutsunderlag 
Samtliga domar 

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

Information om aktuella ärenden 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordnaren för överförmyndarenheten informerar om aktuella ärenden. 

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

Aktuellt från verksamheten 

Beslut 
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordnaren för överförmyndarenheten informerar om aktuella frågor i 
verksamheten: 

1. Vykort skickat till alla ställföreträdare i sommar där vi tackar för gott 
samarbete och ett gott arbete från nämnden. Vi kommer att följa upp med 
nytt utskick i höst. 

2. Införande av nytt registersystem börjar i september och kommer att föra 
med sig extra arbete med mallar, scanning, gallring, etc. 

3. En extra resurs kommer att arbeta ett par dagar i veckan i höst som stöd till 
verksamheten. 

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

 

 


