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§ 84 Val av justerare  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera protokollet. 
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§ 85 Fastställande av dagordning  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av ärende 14, Begäran om höjd bilersättning för 
användande av egen bil 
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§ 86 Resultatrapport för överförmyndarnämnden per augusti 2022 2021/3546 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport per 2022-08-31. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet för Överförmyndarnämnden är ett litet överskott efter augusti månad. 
Budgetramen för Överförmyndarnämnden uppgår till 2,5 mnkr för 2022 och prognosen 
är att nämnden kommer att hålla sig inom given budgetramen.  
 
Från och med 2021-01-01 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 kom-
mer att hanteras inom Karlshamns kommun. Personalen är anställd i Ronneby kommun 
och kostnad för personal och verksamhet kommer att betalas ut till Ronneby kommun 
som är värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli. 
 
Även under 2022 har det varit hög arbetsbelastning med en del sjukskrivningar. Verk-
samheten har kommit mer på plats under året och blivit mer strukturerad. Sårbarheten 
har minskat när det har uppstått sjukfrånvaro, eftersom personalgruppen är större och 
de kan stötta upp för varandra. Kompetensen ökar bland medarbetarna när man delger 
sin kunskap inom arbetsgruppen. Arbetet fortgår med att arbeta för en effektiv och kvali-
tativ verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
Resultatrapport per 2022-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 87 Redovisning av verksamhets- och nyckeltal augusti 2022 2022/204 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av verksamhet – och nyckeltal för överförmyndarnämnden under 
januari till augusti månad 2022 redovisas 
 

 Inkomna Ej granskade Granskade 

    

Antal årsräkningar 281 72 (0)*   209 

Årsräkningar granskade ej 
arvoderade 

  16 

Antal sluträkningar 2022   22 3 19 (0)** 

Antal sluträkningar byte 2022 9 6 (2)** 3 

Antal nya ärenden 40   

Antal avslutade ärenden 42   

Antal godmanskap 246   

Antal förvaltarskap 42   

Antal 
godmanskap/förvaltarskap 

4   

Antal förmynderskap 148   

Antal FB11:2 och 11:3 19   

Antal ensamkommande barn i 
kommunen  

3   

Antal vitesföreläggande 7   

Antal ansökningar om 
utdömande av vite 

2   

Antal ej inkomna årsräkningar 1   

 
*(  ) siffror inom parantes innebär ej granskade räkningar för år 2020 
**(  )siffror inom parantes innebär ej granskade räkningar för år 2021 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhets- och nyckeltal till och med augusti månad 2022 
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§ 88 Information från verksamheten 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson informerar  
 
- Man har medverkat på ”Äldredagen” i Karlshamn och Ronneby. 
 
- Utbildningskväll för gode män kommer att genomföras i november/december. 
 
- FSÖ-dagarna som genomfördes i augusti var bra och intressanta. 
 
- Man kommer att genomföra en rekryteringskampanj på försök i Ronneby för att få nya 
gode män. Vykort med information kommer att skickas ut och ger det resultat kommer 
det att genomföras i Karlshamn och Karlskrona också. 
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§ 97 Begäran om höjd bilersättning vid användande av egen bil 2022/2675 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att uppdra åt enhetschef Birgitta Jönsson att besvara skrivelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Blekinge frivilliga samhällsarbetare har i skrivelse 2022-08-17 inkommit med begäran 
om höjd ersättning vid användande av egen bil vid besök hos huvudman och andra 
nödvändiga resor. På grund av kraftigt ökade bränslepriser anser de att den idag 
gällande ersättningen på 18,50 kronor inte är tillräcklig. Begäran avser år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Blekinge frivilliga samhällsarbetare 2022-08-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
 
 




