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GÖFN § 1

Redovisning av internkontroll genomförd av enheten för
professionella gode män 2020
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
internkontroll genomförd av enheten för professionella gode män samt att
kommunledningsförvaltningen redovisar verksamhetsberättelsen vid nästa
sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
I arbetet som professionell god man/förvaltare är uppdraget att arbeta med
huvudmannen enligt rådande lagstiftning på området. Arbetet kan innebära en
maktposition i förhållande till huvudmannen. Syftet med internkontrollen är att
minska den ekonomiska utsattheten för individen och öka rättssäkerheten i
hanteringen av uppdragen.
Inom en fem års period ska verksamheten utfört kontroll av alla ärenden. Detta
betyder att de anställda i verksamheten ska kontrollera varandra tillsammans
med den som är ställföreträdare i ärendet. Ärende ska väljas slumpmässigt av
granskaren, fem ärende vid en dag per år och ställföreträdare. Den 22 oktober
2020 utförde kommunledningsförvaltningen internkontrollen.
Under granskningen berördes dessa punkter: Rätten till ersättningar, uppdatera
uppgifter, försäkringar, budget filer, autogiro, skulder, egenmakt och sårbarhet.
Som helhet var det inget som generellt missades i granskade ärende men det
finns en sårbarhet om någon inom enheten skulle bli sjuk eller av annan orsak
inte kan vara i tjänst.
Beslutsunderlag
Handlingsplan internkontroll 2020-12-01
Rutin för internkontroll gällande professionell god man/förvaltare 2020-09-14
Yrkanden
Cecilia Löf (M) yrkar att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att
godkänna redovisningen av internkontroll genomförd av enheten för
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professionella gode män samt att kommunledningsförvaltningen redovisar
verksamhetsberättelsen vid nästa sammanträde.
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med Cecilia Löfs yrkande.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat i enlighet
med Cecilia Löfs yrkande.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 2

GÖFN2019-0031

042

Internkontroll 2020 gemensamma överförmyndarnämnden
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten utifrån
genomförd internkontroll.
Sammanfattning av ärendet
För år 2020 beslutade nämnden fastställa en internkontrollplan, som skulle
sätta fokus på följande riskområden och åtgärdspunkter:
1. Tillsättande av ställföreträdare kommer inte till stånd då ställföreträdare
inte finns att tillgå
2. Tillsättande av ställföreträdare kommer inte till stånd då personalen inte
har förutsättningar att utreda ärenden i rimlig omfattning
3. Kontrollen och granskningen av ställföreträdare håller inte tillräckligt
hög nivå.
4. Handläggare har inte möjlighet att genomföra alla arbetsuppgifter inom
ramen för nuvarande uppdrag.
Åtgärder för att komma tillrätta med punkten 1 ovan enligt
internkontrollpunkten:
Inom ramen för kommande behovsanalyser och budgetarbete påtala fortsatt
behov av professionella gode män och då inte enbart för kategori 3 utan även för
kategori 2.
Fortlöpande rekrytera nya gode män och förvaltare och göra uppföljning av hur
rekryteringen fortskrider under året. Rapportera av vidtagna åtgärder och utfall
under året gällande punkten 1 till nämnden.
Åtgärder för att komma tillrätta med punkten 2 ovan i enlighet med
internkontrollplan:
Se till att erforderliga handläggarresurser finns för att sköta löpande
rekrytering och övriga uppdrag kopplade till enheten
Följa ärendehanteringsflödet och analysera läget vid två tillfällen under året
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Åtgärder för att komma tillrätta med punkten 3 ovan i enlighet med
internkontrollplan:
Efter genomgången granskning av årsräkningar följa upp att erforderligt
antal ärenden kontrollerats och djupgranskats under året
Åtgärder för att komma tillrätta med punkten 4 ovan i enlighet med
internkontrollplan:
Nämnden behöver säkerställa att det finns erforderlig personal och
arbetsförutsättningar (datastöd) för att utföra alla de delar som ingår i
uppdraget, såsom arkivering då detta är en uppgift som inte alls utförs i
någon större utsträckning idag.
Av tjänsteskrivelsens framkommer det att kommunledningsförvaltningen
föreslår att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna
rapporten utifrån genomförd interkontrollplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08

Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta att
godkänna rapporten utifrån genomförd internkontrollplan.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att
godkänna rapporten utifrån genomförd internkontrollplan.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 3

GÖFN2021-0005

Granskning av ärenden
Beslut
Gemensamma över förmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten
gällande granskning av ärenden.
Sammanfattning av ärendet
Chefen vid överförmyndarverksamheten har gjort stickprovskontroll gällande tre
ärenden vardera hos varje handläggare för år 2020. Syftet med granskningen är
se om det går att följa ärendena utifrån den dokumentation som gjorts och om
erforderliga åtgärder i ärendena vidtagits. Granskningen har kommit att omfatta
godmans/förvaltarskapsärenden, förmynderskapsärenden och ärende utifrån
lagen om ensamkommande barn.
I kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse rapporteras granskning av
årsräkning samt handläggning och dokumentation.
Kommunledningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelsen även åtgärder som
tagits i bruk.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-04
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan godkänna
rapporten gällande granskning av ärenden.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att
godkänna rapporten gällande granskning av ärenden.
Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 4

GÖFN2021-0006

Internkontroll 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att fastställa följande
internkontrollplan för år 2021.
Följande punkter ska ha granskats genom 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.

Sammanfattning av ärendet
I samband med granskning av handläggningen av individärenden för år 2020
kunde konstateras att granskningen av årsräkningar inte följde Länsstyrelsens
nationella riktlinjer och att alltför stora korrigeringar gjordes utan att anmäkning
skedde till ställföreträdarna. Det är viktigt att ansvaret för rättelser ligger hos
ställföreträdarna och att detta ansvar inte tas över av handläggarna. För att
enhetens arbete ska motsvara riktlinjerna har en genomgång gjorts vid enheten
inför granskningsåret 2021 och nämnden behöver följa upp att enheten
genomför granskningen i enlighet med riktlinjerna.
När det gäller dokumentationen i ärendena har den präglats av hur det
traditionellt sett ut gällande dokumentation i överförmyndarärenden, men också
utifrån att överförmyndarenheten varit alltför dåligt bemannad. I takt med att
ökad bemanning kommer till stånd måste dokumentationen förbättras. Nämnden
behöver följa upp att så sker.
Justerandes sign
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För att detta ska vara möjligt föreslås nämnden fatta beslut om att följa upp
ovanstående genom de föreslagna kontrollpunktema.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande punkter ska ha granskats
genom 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.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08

Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag om internkontrollplan för
år 2021.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag om internkontrollplan för år 2021.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 5

GÖFN2021-0007

Verksamhetsberättelse 2020
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att godkänna
verksamhetsberättelsen för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
En verksamhetsberättelse för gemensamma överförmyndarnämndens
verksamhetsår 2020 har tagits fram.
Följande punkter tas upp i verksamhetsberättelsen: påverkan på arbetet på grund
av corona, barnkonventionen, tillsynsuppdraget, utreda och förordna gode män
och förvaltare, ärendeinflöde, anmälningar och ansökningar, ensamkommande
barn, förmynderskapsärendena, ej verkställda ärenden, ställföreträdarna,
måluppfyllnad, Länsstyrelsens granskning, internkontroll, klagomål mot
verksamheten, ekonomi, personal och framtid.
Verksamhetsberättelsen redogör även för att det finns ett behov av ytterligare
personalbemanning, då verksamheten i nuläget inte uppnår målsättningarna.
Verksamheten saknar även ett effektivt verksamhetssystem. Genom att
säkerställa dessa behov räknar nämnden med att ha skapat en verksamhet i
balans och som är rustad att möta framtidens ökade krav på kontroller av
ställföreträdare.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-01
Verksamhetsberättelse 2020
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta att
godkänna verksamhetsberättelsen för år 2020.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutet att
godkänna verksamhetsberättelsen för år 2020.
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Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 6

GÖFN2021-0008

Bokslut 2020
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att godkänna bokslutet för år
2020.

Sammanfattning av ärendet
De totala kostnaderna för gemensamma överförmyndarnämnden slutredovisas
med 8 361 tkr för år 2020. Jämfört med budget innebär det ett plusresultat på
134 tkr. De något lägre kostnaderna är kopplade till lägre lönekostnader pga
sjukfrånvaro hos handläggarna, statlig ersättning för densamma samt vakans
några månader hos de professionella gode männen.
Under året har kommunerna fakturerats budgeterad kostnad för år 2020, efter
ärendemängdsfördelning per den 31 dec 2019.1 enlighet med Överenskommelse
om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd regleras överskottet med hela
beloppet så snart bokslutet är fastställt av värdkommunens fullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11
Bokslut 2020 – gemensamma överförmyndarnämnden
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan godkänna
bokslutet för år 2020.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att
godkänna bokslutet för år 2020.
Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 7

GÖFN2021-0004

Redovisning av statistik
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar en jämförelse av ärenden från den 1
oktober 2020 till den 31 december 2020.
Statistiken visar bland annat antal godmanskap, förvaltarskap, förmynderskap
och ställföreträdare i Älmhult, Markaryd och Ljungby. Dessutom framgår antal
entledigande, uttagstillstånd, granskade ärenden, sluträkningar och beslut.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens statistik 2021-02-03
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att notera
informationen.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att notera
informationen.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 8

GÖFN2021-0010

Begäran om ekonomiska medel 2022
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att äska medel för nämndens
verksamhet med 1 030 415 kr för år 2022 fördelat på Ljungby med 606 915 kr,
Markaryd med 201 960 kr och Älmhult med 221 540 kr.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden behöver äska medel för att klara att utföra sina lagstifta uppgifter
ifråga om tillsyn, utreda och fatta beslut i ärenden som nämnden har ansvar för.
Nämnden behöver därför äska medel för sin verksamhet för år 2022 för att
kunna täcka behov av verksamhetssystem och utökning av personal.
Nämnden har inför år 2022 behov av ett nytt moderniserat verksamhetssystem
för handläggning av ärenden. Detta har blivit särskilt tydligt under 2020 då
handläggarna varit tvungna att arbeta på plats. Genom ett mer digitaliserat
verksamhetssystem kommer ärendehandläggningen effektiviseras då många
moment som idag utförs manuellt kommer att kunna skötas digitalt. Ett nytt
system kommer att erbjuda uppkopplingar mot flera olika myndigheter.
Arvodeshantering till ställföreträdare kommer också att effektiviseras.
För att tillsynsuppdraget ska kunna utföras ändamålsenligt saknas idag
personella resurser. Nämnden förmår endast göra sk djupgranskningar i hälften
så många ärenden, som vore rimligt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att äska medel för nämndens
verksamhet med 1 030 415 kr för år 2022 fördelat på Ljungby med 606 915 kr,
Markaryd med 201 960 kr och Älmhult med 221 540 kr.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-11
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag.
Justerandes sign
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Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 9

GÖFN2020-0016

190

Beslutattest rätt år 2021
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att, i enlighet med Ljungby
kommuns gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner,
fastställa beslutattest för gemensamma överförmyndarnämnden enligt attestlista.
Denna beslutsattesträtt ersätter tidigare beslutad attesträtt.
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.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att i enlighet med Ljungby kommuns
gällande reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner, fastställa
beslutattest för gemensamma överförmyndarnämnden enligt attestlista. Denna
beslutsattesträtt ersätter tidigare beslutad attesträtt.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-03
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutet i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag.
Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
Justerandes sign
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GÖFN § 10

GÖFN2021-0001

Revidering av delegationsordning
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att anta delegationsordningen
med de förändringar som gjorts.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att nuvarande chef för enheten slutar och samordnare har
förordnats för enheten föreslås de befogenheter som tidigare ankommit på chef
flyttas över till samordnare. Vidare har en befogenhet för samordnare införts att
utreda och fatta beslut i ärenden som rör klagomål mot verksamhet. Efter att
sådant ärende avgjorts ska det anmälas till nämnd.
Kommunledningsförvaltningen förslår att gemensamma överförmyndarnämnden
beslutar att anta delegationsordningen med de förändringar som gjorts.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-18
Gemensamma överförmyndarnämndens delegationsordning
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden kan besluta att
anta delegationsordningen med de förändringar som gjorts.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att anta
delegationsordningen med de förändringar som gjorts.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun
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GÖFN § 11

Anmälan av domar och beslut
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden godkänner anmälan av domar och beslut

Sammanfattning av ärendet
1. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-02 i mål
gällande
Upphörande av förvaltarskap
2. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-18 i mål
gällande God
man
3. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-24 i mål
gällande Partiellt
upphörande av godmanskap
4. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-27 i mål
gällande
Anordnande av förvaltarskap
5. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-03 i mål
gällande
Upphörande av god man
6. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-15 i mål
gällande
Upphörande av god man
7. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-08 i mål
gällande
Anordnande av förvaltarskap
8. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-23 i mål
gällande God
man
9. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-27 i mål
gällande God
man
10. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-02-02 i mål
gällande
Upphörande av förvaltarskap; nu fråga om avskrivning
11. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-01-18 i mål
gällande
Anordnande av förvaltarskap
12. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-01-05 i mål
gällande God
man
13. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-07 i mål
gällande
Anordnande av förvaltarskap samt upphörande av godmanskap
14. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-16 i mål
gällande God
man
15. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-15 i mål
gällande
Upphörande av god man
Justerandes sign
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16. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-15 i mål
Jämkning av godmanskap
17. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-28 i mål
man
18. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-29 i mål
Anordnande av förvaltarskap
19. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-18 i mål
man
20. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-15 i mål
21. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-01-15 i mål
Anordnande av förvaltarskap
22. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-01-28 i mål
Anordnande av förvaltarskap
23. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-01-28 i mål
man
24. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-01 i mål
Upphörande av god man
25. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-10-15 i mål
man
26. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-12-21 i mål
man
27. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-30 i mål
man
28. Växjö Tingsrätt Dom 2020-10-23 i mål
förordnande vårdnadshavare
29. Växjö Tingsrätt Dom 2020-11-18 i mål
förordnande vårdnadshavare
30. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-11-11 i mål
Anordnande av förvaltarskap
31. Växjö Tingsrätt Protokoll 2020-10-19 i mål
man
32. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-02-24 i mål
33. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-01-07 i mål
man
34. Växjö Tingsrätt Protokoll 2021-03-01 i mål

gällande
gällande God
gällande
gällande God
gällande God man
gällande
gällande
gällande God
gällande
gällande God
gällande God
gällande God
gällande Särskilt
gällande Särskilt
gällande
gällande God
gällande God man
gällande God
gällande God man

Beslutsordning
Ordföranden frågar om gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att
godkänna anmälan av domar och beslut.
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Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att
godkänna anmälan av domar och beslut.

Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes sign
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GÖFN § 12

Informationsärenden
Beslut
Gemensamma överförmyndarnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
1. Rekryteringsåtgärder
2. Aktuella ärenden
Beslutsunderlag
Rekryteringsåtgärder och samverkansaktiviteter 2021 (GÖFN2021-0009)
Beslutsordning
Ordförande frågar om gemensamma överförmyndarnämnden beslutar att notera
informationen.
Ordförande finner att gemensamma överförmyndarnämnden beslutat att notera
informationen.
Skickas till
Markaryds kommun
Älmhults kommun

Justerandes sign

