
0 Ljungby 
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18)

2021-10-21

Gemensamma överförmyndarnämnden

Tid och plats Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby, samt via Teams
torsdagen den 21 oktober 2021 kl 08:30-10.15

Beslutande Cecilia Löf (M), Ordförande
Ulla-Britt Storck (S)
Stefan Jönsson (S)
Tommy Andersson (M), Vice ordförande 
Karina Eliasson (S), via Teams 
Eva Ballovarre (S), via Teams

Övriga deltagare Johan Ederström (M)
Eva Andersson, samordnare 
Eva-Marie Norén Holgersson, sekreterare 
Gabriella Olofsson, controller, §§ 36-38

Justerare

Justeringens 
tid och plats

Paragrafer

Sekreterare

Tommy Andersson 

I direkt anslutning till sammanträdet

§§ 36-48

Eva-Marie Norén Holgersson
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Gemensamma överförmyndarnämnden

Anslag/bevis

Nämnd/styrelse

Sammanträdesdatum

Protokollet anslås

Overklagningstid

Anslaget nedtages

Förvaringsplats 
för protokollet

Protokollet är nu justerat.

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Gemensamma överförmyndarnämnden

2021-10-21

21 oktober 2021

22 oktober -12 november 2021 

15 november 2021

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby

Eva-Marie Norén HolgerssonUnderskrift
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§36 Dnr GOFN2021-0036 041

Ekonomisk prognos efter september 2021

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
redovisningen.

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar också att till nästa sammanträde få 
en redovisning av vad som inkluderas i nyckeltalet för överförmyndarnämndens 
kostnader och hur vi kan jämföra nyckeltalet med andra överförmyndarnämnder i 
landet.

Sammanfattning av ärendet
Gemensam överförmyndarnämnd redovisar ett prognostiserat plusresultat på 200 
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.

Antal ärenden
per 31 dec Kostnad Fakturerat Justering för

2020 Fördelning 2020 (tkr) för 2020 (tkr) 2020 (tkr)
Ljungby 488 58,9% 4 927 5 098 -170
Markaryd 162 19,6% 1636 1 699 -63
Älmhult 178 21,5% 1797 1 699 98

828 8 360 8 496 -135

Samtidigt redovisar nämnden totalt sett en lägre kostnad, 9 523 tkr jämfört med 
budget på 9 845 tkr. Det är främst personalkostnaderna som är lägre än budgeterat, 
364 tkr. Det beror på vakans under januari till april samt viss sjukfrånvaro. 
Arvodeskostnaderna beräknas till 3 414 tkr för helår, vilket är 309 tkr högre än 
budgeterat. Det vägs upp mot kostnaden för professionella gode männen som 
beräknas bli 279 tkr lägre än vad som har budgeterats.

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.
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Gemensamma överförmyndarnämnden

Kommunledningsförvaltningen föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden 
beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Kommunledningsförvaltningens prognos 2021-10-11

Yrkanden
Ordföranden föreslår att nämnden till nästa sammanträde får en redovisning av 
vad som inkluderas i nyckeltalet för överförmyndarnämndens kostnader och hur vi 
kan jämföra nyckeltalet med andra överförmyndarnämnder i landet.

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

Därefter frågar ordföranden om nämnden beslutar att till nästa sammanträde få en 
redovisning av vad som inkluderas i nyckeltalet för överförmyndarnämndens 
kostnader och hur vi kan jämföra nyckeltalet med andra överförmyndarnämnder i 
landet.

Skickas till
Almhults kommun och Markaryds kommun

Justerandes sign
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§37 Dnr GOFN2021-0035 041

Detaljbudget för gemensamma 
överförmyndarnämnden 2022

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna detaljbudget för år
2022.

Sammanfattning av ärendet
Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner har kommit överens om att från och 
med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Ljungby 
kommun som värdkommun. Verksamhetens mål, omfattning, inriktning och 
kvalitet specificeras årligen i budget för verksamheten. En överenskommelse ska 
träffas mellan kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna om ekonomiska 
ramar för kommande års-, drift- och investeringsbudget. Detta sker i samband med 
att budgeten upprättas i värdkommunen. Budgetprocessen följer den för övriga 
nämnder i värdkommunen.

Nämndens budget för 2022 är förstärkt med totalt 779 tkr för nytt 
verksamhetssystem samt kostnad för utökning av en handläggare. Den budgeterade 
årskostnaden på 10 444 tkr fördelas mellan kommunerna efter deras 
ärendemängder.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden 
beslutar att godkänna detaljbudget för år 2022.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Kommunledningsförvaltningens förslag till detaljbudget 2021-10-11

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

Skickas till
Markaryds kommun och Älmhults kommun
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Gemensamma överförmyndarnämnden

§ 38 Dnr GOFN2021-0034 002

Beslutsattest 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.

Attestlista

Konto Ansvar Verksamhet Ord 1

Ers 2

Befattning Namn

Samtliga 92000 10080 1 Kanslichef Margareta Larsson

2 Controller Gabriella Olofsson

Samtliga 92000 13000- 1 Kanslichef Margareta Larsson
13009 2 Controller Gabriella Olofsson

Kommunledningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att, i enlighet med 
Ljungby kommuns gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, 
fastställa beslutattest för gemensamma överförmyndarnämnden enligt attestlista

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08

Justerandes stän
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt kommunledningsförvaltningens 
förslag och finner att de gör så.

Justerandes sign
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Gemensamma överförmyndarnämnden

§39 Dnr GOFN2021-0038 190

Gemensamma överförmyndarnämndens 
verksamhetsplan 2022

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden återremitterar ärendet för utförligare 
innehåll baserat på föregående års verksamhetsplaner.

Sammanfattning av ärendet
Overförmyndarenheten har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2022.

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsplan för 2022.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att nämnden beslutar att återremittera ärendet för utförligare 
innehåll baserat på föregående års verksamhetsplaner.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt överförmyndarenheten förslag 
och finner att de gör så.
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§ 40 Dnr GOFN2021 -0031 006

Sammanträdesdagar för gemensamma 
överförmyndarnämnden 2022

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att sammanträda följande 
torsdagar 2022:

3 mars, 19 maj, 6 oktober, 8 december

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 
gemensamma överförmyndarnämnden år 2022. Följande torsdagar föreslås:

3 mars, 19 maj, 6 oktober, 8 december

Beslutsunderlag
Overförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2021-09-28

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

Skickas till
Almhults kommun och Markaryds kommun

Justerande sign
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Gemensamma överförmyndarnämnden

§41 Dnr GOFN2021-0037 006

Datum för extra sammanträde i december 2021

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar om ett extra sammanträde den 16 
december 2021, kl 8.30.

Sammanfattning av ärendet
Under beredning med gemensamma överförmyndarnämndens presidium den 11 
oktober informerar överförmyndarenheten om att tre uppdrag inte har kunnat 
genomföras för redovisning på sammanträdet den 21 oktober och anledningen 
därtill. Uppdragen är: intern kontroll, ställföreträdarenkät och 
kvalitetsundersökning.

Presidiet beslutar då att föreslå för nämnden att ett extra sammanträde ska äga rum 
den 16 december för att samtliga uppdrag ska kunna redovisas under året.

Beslutsunderlag
Overförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2021-10-11

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

Skickas till
Almhults kommun och Markaryds kommun

Justerandes sign
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Gemensamma överförmyndarnämnden

§42

Utbildning för förtroendevalda i gemensamma 
överförmyndarnämnden

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att överförmyndarenheten får i 
uppdrag att ta fram ett förslag till plan för utbildning för ledamöter i nämnden år 
2022. Tommy Andersson (M) yrkar bifall till förslaget.

Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att utbildningsplan för 
ledamöterna tas med i verksamhetsplanen för 2022.

Yrkanden
Stefan Jönsson (S) yrkar att överförmyndarenheten får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till plan för utbildning för ledamöter i nämnden år 2022. Tommy 
Andersson (M) yrkar bifall till förslaget.

Eva Ballovarre (S) yrkar att utbildningsplan för ledamöterna tas med i 
verksamhetsplanen för 2022.

Beslutsordning
Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Stefan Jönssons (S) 
yrkande och finner att de gör så.

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med Eva Ballovarres (S) 
yrkande och finner att de gör så.

Justerandes/sign
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Gemensamma överförmyndarnämnden

§43

Redovisning av statistik

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen.

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

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

Justerandes sign
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§44 Dnr GOFN2021-0009 190

Rekryteringsåtgärder och samverkansaktiviteter 
2021

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen.

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

Beslutsunderlag
Overförmyndarenhetens redovisning oktober 2021

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

Klicka eller tryck här för att ange text.

Justerandesrsign
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§45

Anmälan av domar och beslut

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar följande domar och beslut:
1. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-2 i mål nr Ä 3816-21 gällande God man
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-08-26 i mål nr Ä 3697-21 gällande God man
3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-09-03 i mål nr Ä 4157-21 gällande God man
4. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-09-06 i mål nr Ä 3860-21 gällande Upphörande av 
god man
5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-09-27 i mål nr Ä 4680-21 gällande God man
6. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-09-24 i mål nr Ä 4287-21 gällande God man
7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-09-24 i mål nr Ä 4851-20 gällande God man
8. Överklagande av beslut om förvaltarskap till Göta Hovrätt.
9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-10-01 i mål nr Ä 3330-21 gällande God man
10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-10-08 i mål nr Ä 4657-21 gällande God man
11. Göta Hovrätt Protokoll 2021-09-30 i mål nr ÖÄ 2853-21 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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Gemensamma överförmyndarnämnden

§46

Information om aktuella ärenden

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Samordnaren för överförmyndarenheten informerar om aktuella ärenden.

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

Justerandes sign



17(18)Ljungby
kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-10-21

Gemensamma överförmyndarnämnden

§47

Aktuellt från verksamheten

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen.

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

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

Justerandes sign
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§48

Redovisning av meddelanden

Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Följande meddelande redovisas:

1. Inbjudan till Kurs: Overförmyndarnyheter 2022.

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


