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§ 15 Val av justerare  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att utse Lena Häggblad (C) att justera protokollet. 
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§ 16 Fastställande av dagordning  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av ärende 28, Övrigt. 
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§ 17 Information om nämndsammanslagningen 2023 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utredare Catherine Persson Lundgren, Ronneby kommun, informerar om pågående 
arbete med en gemensam överförmyndarnämnd för Karlshamn, Ronneby och Karls-
krona från och med 2023-01-01. 
 
Syftet med avtalet om samverkan är att genom gemensam organisation skapa bättre 
förutsättningar för att bedriva och utveckla överförmyndarverksamhet i de samverkande 
kommunerna. Samverkan i en gemensam organisation ska resultera i minskad sårbar-
het för överförmyndarverksamheten, ökad rättssäkerhet, förbättrad kompetensutveck-
ling, kostnadseffektivisering och större förmåga att klara volymökningar och andra för-
ändringar inom ansvarsområdet. Vidare ska digitalisering genomföras av de processer 
som är lämpliga inom verksamhetsområde. 
 
Beslut om gemensam nämnd ska fattas av kommunfullmäktige innan sommaren. 
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§ 18 Resultatrapport för överförmyndarnämnden 2021 2021/368 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapporten/årsredovisning för överförmyndarnämnden år 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet för överförmyndarnämnden är + 0,2 mnkr. Budgetramen för överförmyndar-
nämnden uppgår till 2,5 mnkr för 2021 och prognosen var att nämnden skulle hålla sig 
inom given budgetramen.  
 
Överskottet gällande personalkostnaderna beror på färre utbetalda arvoden till upp-
dragstagare under perioden. Övriga kostnader består till del av kostnader som uppstått i 
samband med att verksamheten flyttade till Ronneby. 
 
Från och med 202l-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för överför-
myndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun med Ronneby som 
värdkommun. Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning för ställföreträdare hante-
ras inom Karlshamns kommun. Personalen är anställd i Ronneby kommun och kostnad 
för personal och verksamhet betalas ut till Ronneby kommun som är värdkommun för 
överförmyndarverksamhetens kansli. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
Resultatrapport 2021 för överförmyndarnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Förslag till verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 

2022 2021/3102 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att anta verksamhetsplan och internbudget för överförmyndarnämnden 2022 efter 
genomförda ändringar i avsnitt 4. Nämndsmål och nämndens indikationer enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2021 har överförmyndarnämndernas kansli i Karlshamn, Ronneby och 
Karlskrona gått samman i ett gemensamt kansli med placering i Ronneby kommun. Det 
innebär att Ronneby kommun kommer att fakturera Karlshamns och Karlskronas över-
förmyndarnämnder för personal- och verksamhetskostnader. Kostnad för nämndsleda-
möter och ersättning till ställföreträdare finnas kvar i respektive kommun under åren 
2021-2022. Under 2022 kommer kommunfullmäktige att besluta om ett nytt avtal för en 
gemensam överförmyndarnämnd från år 2023. 
 
Målsättningen är att årsräkningarna ska vara färdiggranskade i slutet av september 
månad, för att klara denna målsättning kommer tre personer visstidsanställas för att 
siffergranska årsräkningarna.  
 
Överförmyndarnämnden har under året haft stora problem att rekrytera nya ställföre-
trädare både till byten och nya uppdrag. Ställföreträdarskapen tenderar att bli mer 
komplexa och kvalificerade, vilket framgår av de handlingar som inkommer till överför-
myndarnämnden. Det har varit några olika rekryteringskampanjer åren innan för att få 
nya ställföreträdare som till exempel en film har gjorts, reklam på biografer och informa-
tion på digitala skärmar samt på sociala medier. Rekryteringskampanjerna under åren 
har inte gett tillräckligt många nya ställföreträdare. Resurser kommer framöver att be-
höva läggas på att rekrytera och utbilda flera ställföreträdare. 
Nu har en verksamhetsplan och internbudget tagits fram för år 2022 där ramen för 
nämnden är 2 487 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
Verksamhetsplan för 2022 
 
Yrkanden 
 
Ulla Sandgren (S) föreslår att vissa ändringar och förtydliganden görs inom avsnitt 4. 
Nämndsmål och nämndens indikatorer. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enligt med 
detsamma. 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
Ekonomiavdelningen 
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§ 20 Ekonomiuppföljning januari 2022 överförmyndarnämnden 2021/3102 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av budgetuppföljning för överförmyndarnämnden för januari månad 
2022 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetuppföljning för januari månad 2022 
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§ 21 Samtycke till att kommunen betalar arvode Ä 3022 2022/476

Överförmyndarnämndens beslut 

att arvode ska utgå till god man XX med 9 000 kronor inklusive skatt för 60 timmar á 
150 kronor/timme för nerlagd tid i ärendet, 

att kostnaden för detta arvode ska betalas av beställaren Karlshamns kommun. 

Sammanfattning 

FB 12 kap 16 §, Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt 
arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för 
uppdragets fullgörande. 

 Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Överförmyn-
daren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas 
med medel som tillhör den enskilde. Arvode och ersättning för utgifter som inte ska be-
talas med den enskildes eller dödsboets medel ska betalas av kommunen. Lag 
(2010:1203).  

God man XX förordnades som tillfällig god man enligt FB 11 kap 3 § för fastigheterna 
Karlshamn Tostarp 3:51 och Karlshamn Tostarp 4:86. Karlshamns kommun hade för 
avsikt att expropriera fastigheterna utan ersättning.   

Enligt dom från Växjö tingsrätt den 25 januari 2021 har Karlshamns kommun uppgett att 
kommunen betalar arvode till god man och att detta ska ske efter erforderligt beslut av 
överförmyndaren. (se sid 11 i domen)  

Överförmyndarnämndens kansli anser att det är särskilda skäl enligt FB 12 kap 16 § att 
överförmyndarnämnden betalar arvode till god man om 9 000 kr inklusive skatt för ned-
lagd tid i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Slutrapport från god man 
Dom Växjö tingsrätt 
Ansökan om expropriationstillstånd till fastigheterna Tostarp 3:51 och Tostarp 4:86 

Beslutet skickas till 

God man 
Kommundirektören 
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§ 22 Fråga rörande utbetalning av arvode 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet samt att överförmyndarhandläggarna delges 
densamma. 
 
Sammanfattning 
 
På sammanträdet med överförmyndarnämnden den 20 januari 2022, § 9, lyftes en fråga 
från Cecilia Holmberg (M) som rörde den information som skickats ut till ställföreträ-
darna om att nämnden inte kommer att betala ut fullt arvode i de ärenden som inkom-
mer till nämnden efter den 28 februari 2022. Ärendet remitterades till nämndkontors-
chefen för komplettering inför sammanträdet med nämnden den 17 februari 2022.  
 
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare har, enligt 12 kap. 16 § föräldrabal-
ken, rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som varit skäli-
gen påkallade för uppdragets fullgörande. Överförmyndarnämnden i Karlshamns kom-
mun har antagit Principer för arvode och ersättningar som överförmyndarhandläggarna 
har att utgå ifrån när de på uppdrag av överförmyndarnämnden beslutar om skäligt ar-
vode för en enskild ställföreträdare.  
 
Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare ska, enligt 14 kap. 15 § föräldra-
balken, före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndarnämnden redogöra för 
förvaltningen under föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens 
förvaltning. Det finns inget stöd i praxis för att alltid sätta ner arvodet i det fall årsräk-
ningen inkommit till överförmyndarnämnden efter den 28 februari. Vid fastställande av 
arvode till ställföreträdare som utgår från en schablonersättning ska alltid prövas om 
schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla ar-
betsinsatser (se RH 2012:12). 
 
I dom från Svea Hovrätt 2020-10-02, mål nr. ÖÄ 5745-20, beslutade domstolen att sätta 
ner arvodet för en god man som inkommit med redogörelse för den aktuella perioden 
över tre år efter att perioden i fråga nått sitt slut. Det saknades enligt domstolen skäl att 
ifrågasätta att en sådan fördröjning försvårat för överförmyndarförvaltningen att utöva 
tillsyn över gode mannens uppdrag. Domstolen bedömde därför att gode mannen inte 
iakttagit tillräcklig omsorg vid utförandet av sitt uppdrag vilket motiverade en nedsättning 
av arvodet.  
 
Överförmyndarnämnden har, enligt 16 kap. 13 § föräldrabalken, möjlighet att besluta om 
vitesföreläggande om en förmyndare, god man eller förvaltare underlåter att fullgöra sin 
skyldighet att lämna årsräkning. Innan vitesföreläggande beslutas, ska överförmyndar-
nämnden skriftligt erinra ställföreträdaren om den skyldighet och de bestämmelser som 
finns och ge ställföreträdaren skälig tid att lämna in årsräkningen.  
 
Anmäler en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att han eller hon är förhind-
rad att inom föreskriven tid lämna årsräkning till överförmyndarnämnden, till exempel på 
grund av sjukdom, kan överförmyndarnämnden i enlighet med 14 kap. 20 § föräldra-
balken bestämma ny tid för avlämnandet.  
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Överförmyndarnämnden får också under vissa förutsättningar i 14 kap. 19 § föräldra-
balken befria ställföreträdare från skyldigheten att lämna årsräkning eller besluta att års-
räkningen får lämnas i förenklad form.  
 
En skrivelse har inkommit till överförmyndarnämnden från Blekinge Frivilliga Samhälls-
arbetare rörande utbetalning av arvode får år 2022. Enhetschef Birgitta Jönsson har 
svarat på skrivelsen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardssons tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-08 
Verksamhetens brevutskick 2022  
Principer för arvode och ersättningar  
SKR:s cirkulär 18:7 Arvoden och ersättningar 
Skrivelse från Blekinge Frivilliga Samhällsarbetare rörande utbetalning av arvode 2022 
Svar till föreningen frivilliga samhällsarbetare 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Frivilliga Samhällsarbetare 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson  
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§ 23 Redovisning av verksamhets- och nyckeltal januari 2022 2022/204 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av verksamhet – och nyckeltal för överförmyndarnämnden under 
januari månad 2022 redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhet- och nyckeltal för januari månad 2022 
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§ 24 Information från verksamheten 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson informerar  
 
- Beslut från länsstyrelsen rörande anmälan från huvudman. 
 
- Nationellt nyhetsbrev från länsstyrelsen. 
 
- Utbildning för ställföreträdare kommer att hållas i Ronneby den 17/3. 
 
- Årsräkningar kan lämnas in i Karlshamn den 22/2. 
 
- Man kommer att visstidsanställa 3 personer för att täcka upp frånvaro. 
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§ 28 Övrigt 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att flytta sammanträdet den 24 mars till den 28 mars, kl 13.15, 
 
att betala medlemsavgift för ordinarie ledamöter till Föreningen Sveriges 
Överförmyndare. 
 
 
 
 
 




