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§ 42 Val av justerare / 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att utse Lena Häggblad (C) att justera protokollet. 
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§ 43 Fastställande av dagordning / 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av ärende 63, Information om FSÖ-dagarna. 
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§ 44 Resultatrapport för överförmyndarnämnden per april 2022 2021/3546 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att fastställa nämndens resultatrapport per 2022-04-30. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatet för överförmyndarnämnden är i balans efter april månad. 
 
Budgetramen för överförmyndarnämnden uppgår till 2,5 mnkr för 2022 och prognosen är 
att nämnden kommer att hålla sig inom given budgetram.  
 
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 
hanteras inom Karlshamns kommun. Personalen är anställd i Ronneby kommun och 
kostnad för personal och verksamhet betalas till Ronneby kommun. 
 
Nämnden ska arbeta med att hålla budget i balans.  
 
Eventuella över- och underskott för den gemensamma verksamheten fördelas enligt 
principen "kostnad per invånare". Antalet invånare per kommun per den 31 december 
verksamhetsåret ligger till grund för slutreglering.  
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
Resultatrapport per 2022-04-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 45 Ekonomiuppföljning april 2022 2021/3102 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av budgetuppföljning för överförmyndarnämnden januari-april 2022 
redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetuppföljning januari-april 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson 
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§ 46 Information om arbetsmiljön vid överförmyndarnämndens gemensamma 

kansli 2022/1513 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2021-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation för överför-
myndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommun med Ronneby som 
värdkommun. Personalen är anställd i Ronneby kommun som därmed har ansvaret för 
arbetsmiljön.  
 
Det har under första året varit ett hektiskt arbete med att få ihop tre olika kulturer till en 
fungerande verksamhet. Även om det är samma lagstiftning så har de tre kommunerna 
arbetat på olika sätt och haft olika rutiner. Det har inte funnits tid att få till alla rutiner som 
behövs. Från början var det även en vakant tjänst som inte tillsattes förrän i slutet av 
mars. Detta har inneburit att det har varit och är väldigt hög arbetsbelastning för per-
sonalen sedan sammanslagningen, vilket har resulterat i en del sjukskrivningar och för-
sämrad arbetsmiljö. Detta beror på olika orsaker bland annat på att arbetsplatsens 
placering är utanför Stadshuset med avsaknad av det stöd och service som ges där, 
sedan tar det tid att sätta rutiner och arbetssätt. Dessvärre är det fortfarande sjukskriv-
ningar motsvarande 1,5 årsarbetare, vilket gör att verksamheten haltar. 
 
Under senare delen av år 2021 inleddes ett arbete med företagshälsovården Previa för 
att få ihop gruppen. Ett förslag gruppen fick var att göra en prioriteringslista över de 
arbetsuppgifter som finns och vad som finns med. 
 
Beslutsunderlag 
 
Enhetschef Birgitta Jönssons tjänsteskrivelse 
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§ 47 Redovisning av verksamhets- och nyckeltal april 2022 2022/204 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 

Sammanfattning 
 
Sammanställning av verksamhet – och nyckeltal för överförmyndarnämnden under 
januari - april månad 2022 redovisas. 
 

Beslutsunderlag 
 
Verksamhet- och nyckeltal till och med april månad 2022 
 
 

 Inkomna Ej granskade Granskade 

Antal årsräkningar 273 136 (1)* 137 

Antal sluträkningar 2022 8 4 (1)** 4 

Antal sluträkningar byte 2022 1 0 (4)** 1 

Antal nya ärenden 29   

Antal avslutade ärenden 32   

Antal godmanskap 246   

Antal förvaltarskap 41   

Antal godmanskap/förvaltarskap 4   

Antal förmynderskap 165   

Antal FB 11:2 och 11:3 18   

Antal ensamkommande barn 3   

Antal vitesföreläggande 0   

Antal ansökningar om utdömande av vite 0   

Antal ej inkomna årsräkningar 0   

 
*() siffror inom parantes innebär ej granskade räkningar förår 2020 
** () siffror inom parantes innebär ej granskade räkningar för år 2021 
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§ 48 Handlingar för kännedom 2022/111 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för nämndens kännedom under perioden 2022-04-01--05-11 redovisas. 
 
Ärendenr Datum Ärende 
 
2021/3541 2022-04-12 KS § 97/2022 Ekonomiuppföljning februari 2022 
 
2022/1063 2022-05-03 Ronneby kommuns beslut om preliminär budgetram år 

2023 för gemensam överförmyndarnämnd 
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§ 61 Protokoll från Länsstyrelsens årliga granskning av överförmyndarnämndens 

verksamhet 2021 2022/814 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att uppdra åt enhetschef Birgitta Jönsson att ta fram en åtgärdsplan för förbättring av 
verksamheten så att riskerna för brister minimeras. 
 
att åtgärdsplanen redovisas vid nämndens nästa sammanträde 2022-06-09. 
 
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. 
 
Länsstyrelsen ansåg att utformningen av årsräkningsblanketten hade brister vad gäller 
skulder vid periodens start saknas. Ställföreträdarna får därför svårt att uppfylla de krav 
på årsräkningar som ställs i 14 kap 15 § föräldrabalken. 
 
Överförmyndarnämnden kommer att åtgärda dess brister som framkom. 
 
Yrkanden 
 
Ulla Sandgren (S) yrkar att en åtgärdsplan tas fram för att förbättra verksamheten så att 
riskerna för brister minimeras.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i enlighet 
med detsamma. 
 
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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§ 63 Information om FSÖ-dagarna 2022/108 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Birgitta Jönsson informerar att anmäla nu ligger ute till FSÖ-dagarna som 
hålls i Helsingborg 24-26 augusti 2022. 
 
Program finns på föreningens hemsida och vill man delta anmäler man detta till 
enhetschefen. 
 
 
 
 
 
 
 




