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Alice Abbas (MP) 
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Paragrafer §§ 64 - 72  

Utses att justera Cecilia Holmberg (M) 

Justeringsdatum  2022-06-13 

   
Sekreterare Maria Appert  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Ulla Sandgren  
   
Justerande Digital signatur 

Cecilia Holmberg 
 

 

 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Överförmyndarnämnden 

Beslutsdatum: 2022-06-09 

Tillkännages fr.o.m.: 2022-06-14 

Tillkännages t.o.m.: 2022-07-05 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 64 Val av justerare  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera protokollet. 
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§ 65 Fastställande av dagordning  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Överförmyndarnämnden 
2022-06-09 

Sida 5(12) 

 
 
§ 66 Ekonomiuppföljning maj 2022 2021/3102 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av budgetuppföljning för överförmyndarnämnden januari-maj 2022 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
Budgetuppföljning januari-maj 2022 
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§ 67 Åtgärder på Länsstyrelsens årliga granskning av överförmyndarnämndens 

verksamhet 2022 2022/814 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att upprättade skriftliga rutiner/checklistor för ”Omprövning av förvaltarskap”, ”Huvud-
man är delägare i dödsbo” samt ”Myndighetens tillsyn av förmynderskap säkerställs” 
redovisas vid nämndens sammanträde den 20 oktober 2022. 
 
att i övrigt ta informationen till dagens protokoll med de åtgärder som är framtagna. 
 
Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen gjorde sin årliga granskning av överförmyndarnämndens verksamhet den 
3 maj 2022. 
 
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Det framkom 
dock kritik i en del akter hur handläggningen hade skötts. 
Åtgärd: Kansliet har åtgärdat den kritik som framkom i de granskade akterna. 
 
Från protokollet för Ronneby kommun anser Länsstyrelsen att överförmyndarverksam-
heten bör upprätta skriftliga rutiner/checklistor i de fall saknas när det gäller; 
• Omprövning av förvaltarskap,  
• Huvudman är delägare i dödsbo samt  
• Myndighetens tillsyn av förmynderskap säkerställs.  
Åtgärd: Det kommer under hösten att upprättas skriftliga rutiner/checklistor för ovan-
stående områden. 
 
Länsstyrelsen ansåg att utformningen av årsräkningsblanketten hade brister vad gäller 
skulder vid periodens start, att det saknades. Ställföreträdarna får därför svårt att upp-
fylla de krav på årsräkningar som ställs i 14 kap 15 § föräldrabalken.  
Åtgärd: Detta har ändrats på årsräkningsblanketten inför redovisningen nästa år. 
 
Vid granskningen framkom det att det är relativt många årsräkningar som inte inkommer 
inom lagstadgad tid. Det är även många årsräkningar som behöver kompletteras. 
Åtgärd: Detta informerar kansliet varje år vid anmodan att inkomma med årsräkning. 
 
Överförmyndarnämnden får kritik för den långa handläggningstiden för granskning av 
årsräkningar samt för den bristande bevakningen av att förteckningen inte kommit in. 
Åtgärd: Under 2022 har extra personal visstidsanställts för att granska års- och sluträk-
ningar för att handläggningen ska bli skyndsam. 
 
Länsstyrelsen påpekade att det är myndigheten som bestämmer hur underrättelse ska 
ske till huvudman när det gäller arvodesbeslutet. Däremot ansåg de att det inte är lämp-
ligt att ställföreträdaren lämnar över beslutet, vilket har skett. 
Åtgärd: Överförmyndarnämnden har ändrat sin rutin så att beslutet om arvodet skickas 
direkt till huvudmannen om huvudmannen ska betala. 
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Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
Protokoll fört vid inspektion av Överförmyndarnämnden i Karlshamns kommun den 3 
maj 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
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§ 68 Redovisning av verksamhets- och nyckeltal maj 2022 2022/204 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av verksamhets- och nyckeltal för överförmyndarnämnden under 
januari-maj 2022 redovisas. 
 

 Inkomna Ej granskade Granskade 

Antal årsräkningar 275 109 (0)* 166 

Antal sluträkningar 2022 10 4 6 

Antal sluträkningar byte 2022 6 3 3 

Antal nya ärenden 29   

Antal avslutade ärenden 32   

Antal godmanskap 248   

Antal förvaltarskap 42   

Antal godmanskap/förvaltarskap 4   

Antal förmynderskap 154   

Antal FB 11:2 och 11:3 17   

Antal ensamkommande barn i 
kommunen 

3   

Antal vitesförläggande 7   

Antal ansökningar om utdömande 
av vite 

0   

Antal ej inkomna årsräkningar 0   

*() siffror inom parentes innebär ej granskade räkningar för år 2020 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhets- och nyckeltal till och med maj månad 2022. 
 




