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§ 1 Val av justerare  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Besök av revisorer med bevakningsansvar för nämnden 2022/209 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att överlämna nämndens svar till revisorerna. 
 
Sammanfattning 
 
Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de ekono-
miska ramar som bestämts. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.  
 
Thomas Nilsson, förtroendevald revisor med bevakningsansvar för överförmyndar-
nämnden har ställt ett antal frågor rörande nämndens ansvarsområde för år 2021. 
Nämndens svar sammanställs i minnesanteckningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Frågor från revisorerna 
SWOT-analys 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 4 Budgetuppföljning januari-december 2021 2020/1914 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av budgetuppföljning för överförmyndarnämnden från januari till 
december månad 2021 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetuppföljning för januari till och med december 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
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§ 9 Fråga rörande utbetalning av arvode 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till nämndkontorschefen för komplettering inför sammanträdet 
2022-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) har inkommit med fråga om den information som skickats ut till 
ställföreträdarna om att nämnden inte kommer att betala fullt arvode i de ärenden som 
inkommit efter den 28 februari. 
 
Beslutsunderlag 
 
Fråga från Cecilia Holmberg (M) 
 
Yrkanden 
 
Ulla Sandgren (S) yrkar att ärendet återremitteras till nämndkontorschefen för komplet-
tering inför nästa sammanträde 2022-02-17. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
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§ 10 Redovisning av verksamhets- och nyckeltal december 2021 2022/204 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av verksamhets- och nyckeltal för överförmyndarnämnden till och med 
2021-12-31. 
 
 Inkomna Ej granskade Granskad 
 
Antal årsräkningar 

 
286 

 
18 

 
268 

 
Antal sluträkningar 2021 

 
35 

 
8 

 
27 

 
Antal sluträkningar byte 2021 

 
12 

 
66 

 
6 

 
Antal nya ärenden 

 
110 

  

 
Antal avslutade ärenden 

 
69 

  

 
Antal godmanskap 

 
252 

  

 
Antal förvaltarskap 

 
42 

  

 
Antal godmanskap/förvaltarskap 

 
4 

  

 
Antal förmynderskap 

 
166 

  

 
Antal FB 11:2 och 11:3 

 
21 

  

Antal ensamkommande barn i 
kommunen 

 
3 

  

 
Antal vitesföreläggande 

 
7 

  

 
Antal ansökningar om utdömande 
av vite 

 
 

2 

  

 
Antal ej inkomna årsräkningar 

 
2 

  

 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhet- och nyckeltal för januari till och med 2021-12-31 
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§ 11 Årshjul för överförmyndarnämnden 2022 2021/3102 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till Årshjul 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till Årshjul för överförmyndarnämnden 2022 har arbetats fram för att på ett tydligt 
sätt åskådliggöra nämndens arbete med ärenden som återkommer vid en särskild tid-
punkt varje år m m. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Årshjul 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
Nämndsekreterare Maria Appert 
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§ 12 Information från verksamheten 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att från och med januari 2022 lägga ut nämndens protokoll, efter genomförd sekretess-
maskning, på kommunens hemsida, 
 
att i övrigt ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson informerar om 
 
- Djupgranskning kommer att genomföras av nya gode män samt av de gode män som 
haft justeringar föregående år. Urvalet kommer att göras slumpmässigt genom verk-
samhetssystemet WärnaGo. 
 
- För att klara granskningen av årsräkningar under 2022 kommer man att visstids-
anställa 2 assistenter under 5 månader. 
 
- För närvarande har man sjukfrånvaro motsvarande 1,5 tjänst inom verksamheten, 
vilket gör att arbetsbelastningen har ökat för övriga medarbetare. 
 
- Arbetet med ny gemensam nämnd från och med 2023 tillsammans med Ronneby och 
Karlskrona pågår. Information om detta kommer att lämnas på sammanträdet i februari. 
 
- Skrivelse har inkommit från Blekinges frivilliga samhällsarbetare rörande utbetalning av 
årsarvode. Frågan behandlas separat vi dagens sammanträde i § 9. 
 
- Rekrytering av nya gode män pågår. Man har annonskampanjer på bussar och digitala 
anslagstavlor m m. 
 
Yrkanden 
 
Ulla Sandgren (S) föreslår att nämndens protokoll, efter genomförd sekretessmaskning, 
ska läggas ut på kommunens hemsida. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat enligt det-
samma. 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
Nämndsekreterare Maria Appert 
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§ 14 Handlingar för kännedom januari 2022/111 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämndens kännedom under perioden 2021-12-02--2022-01-13 redo-
visas. 
 
Ärendenr Datum Ärende 
 
 2021-12-20 Anvisningar till nämndernas resultatrapport bokslut 2021 
 
2018/3870 2021-12-13 KF § 184/2021 Revidering av arbetsordning för styrelser 

och nämnder 
 
 
 




