
 

 
Sammanträdesprotokoll 2022-09-06  
Överförmyndarnämnden   

   

 

 

Tid och plats 2022-09-06 - i Kommunhuset, klockan 10.00 - 12.15 

Beslutande  

 Lennart Anderberg (SD) - vice ordförande, tjänstgör som ordförande 
Ingemar Svensson (S) - ledamot 
Kenneth Jacobsson (M) - tjänstgörande ersättare för Therese Rosenlöf (C) 
 

Övriga deltagande Tommy Rosenqvist (SD), ersättare 
Tommy Håkansson (S), ersättare 
 
Linus Medailleu, handläggare 
Anders Svensson, protokollförare 
Bengt-Inge Davidsson, controller §§ 63-66 
 

Justering 
 

Justerare Kenneth Jacobsson (M) 
 

 
Dag och tid  

 
Digital signering, senast måndag 2022-09-12 klockan 12.00 

Justerade paragrafer §§ 63 - 71  

Underskrifter  

  

Ordförande  
................................................................. 
Lennart Anderberg 

Justerare  
................................................................. 
Kenneth Jacobsson 

  
ANSLAG 
Protokollet är justerat genom digital signering. Justeringen har tillkännagivits 
genom anslag på Örkelljunga kommuns digitala anslagstavla på 
www.orkelljunga.se. 
 

Organ Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-06  

Datum för anslag 2022-09-13 
 

Datum för nedtagande 2022-10-04 
 

Förvaringsplats för  
protokoll 

 
Kansliets expedition 
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ÖFN § 63   KLK.2022.1     
 

Sammanträdets öppnande  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att sammanträdet är öppnat och 

att ledamöterna är behörigt kallade. 

 
____________ 
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ÖFN § 64   KLK.2022.2     
 

Val av justerare  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att välja Kenneth Jacobsson (M) 

att jämte ordföranden justera protokollet via digital signering 

senast 2022-09-12. 

 
____________ 
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ÖFN § 65   KLK.2022.3     
 

Fastställande av dagordningen  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa dagordningen 

enligt utsänt förslag. 

 
____________ 
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ÖFN § 66   KLK.2022.4     
 

Ekonomi  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna redovisningen per 

2022-08-31 enligt nedan. 

 

 

 

Ekonomi/Resultat   
 

Miljoner kr  Utfall 
0831  

Utfall 
0831  

Budget 
0831  

Avvikelse 
0831  

Budget 
1231  

Prognos  
1231  

Verksamhetens 
intäkter  

0,1  0,0  0,0  0  0,1  0,1  

Verksamhetens 
kostnader  

-1,2  -1,2  -1,2  0  -1,9  -1,9  

Verksamhetens 
nettokostnader  
 
 

-1,1  -1,2  -1,2  0  -1,8  -1,8  
 

 
 

 
                                       

 ____________ 
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ÖFN § 67   KLK.2022.5     
 

Redovisning av delegationsbeslut  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att lägga redovisningen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut enligt nedan. 

 

Beslut 2022-08-05 

Beslutsfattare: Handläggare Linus Medailleu 

Aktnummer: 25 

Typ av beslut: Byte av god man. 

Bakgrund: God man 1 begärde sig entledigad. God man 2 accepterade 

uppdraget. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

 

Beslut 2022-08-09 

Beslutsfattare: Handläggare Michael Werner 

Aktnummer: 79 

Typ av beslut: Uttagstillstånd. 

Bakgrund: God man ansökte och beviljades uttag om 30 000 kronor  

med ändamålet betalning av sons räkningar och arvode till förvaltare. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet.  

 

Beslut 2022-08-11 

Beslutsfattare: Handläggare Michael Werner 

Aktnummer: 604 

Typ av beslut: Arvodesbeslut, alla delar. 

Bakgrund: Arvode god man för 2021. Summa 13 463 kronor. 

inklusive sociala avgifter. Kommunen betalar arvodet. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

 

Beslut 2022-08-12 

Beslutsfattare: Handläggare Michael Werner 

Aktnummer: 813 

Typ av beslut: Arvodesbeslut, alla delar. 

Bakgrund: Arvode god man för del av 2021. Summa 13 306 kronor, 

inklusive sociala avgifter. Huvudmannen betalar arvodet. Extra arvode 

har utgått med 7 500 kronor för dokumenterat merarbete. 
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Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

 

Beslut 2022-08-16 

Beslutsfattare: Handläggare Michael Werner 

Aktnummer: 25 

Typ av beslut: Arvodesbeslut, alla delar. 

Bakgrund: Arvode god man för 2021. Summa 13 445 kronor. 

inklusive sociala avgifter. Huvudmannen betalar arvodet. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

 

Beslut 2022-08-25 

Beslutsfattare: Handläggare Linus Medailleu 

Aktnummer: 596 

Typ av beslut: Uttagstillstånd. 

Bakgrund: God man ansökte och beviljades uttag om 6 000 kronor med 

ändamålet betalning av räkningar för diabeteshund. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

 

Beslut 2022-08-30 

Beslutsfattare: Handläggare Michael Werner 

Aktnummer: 774 och 749 

Typ av beslut: Byte av god man, sambopar. 

Bakgrund: God man 1 begärde sig entledigad. God man 2 accepterade 

uppdraget. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

 

Beslut 2022-08-30 

Beslutsfattare: Handläggare Linus Medailleu 

Aktnummer: 847 

Typ av beslut: Uttagstillstånd. 

Bakgrund: Förmyndare ansökte och beviljades uttag om 5 000 kronor 

med ändamålet betalning av kostnader för kläder och skor. 

Övrig upplysning: Redovisas separat för nämnden utanför protokollet. 

  
____________ 
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ÖFN § 68   KLK.2022.7     
 

Beslutsärenden  
 

1. Överförmyndarnämnden beslutar att kostnadsökningen 2023 

bedöms bli sju procent, 127 540 kronor. I övrigt fastställs 

grunderna för arbete med budgeten för 2023 enligt nedan.  

 

 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämndens utfall för 2022 förväntas bli i balans. Om 

ingenting ändras för intäkter och kostnader, finns av det skälet, inga 

skäl att ändra budgeten för 2023. Dock kan följande ändringar antas bli 

fallet för verksamhetsåter 2023: 

 

1. Kostnaderna för arvoden för sluträkningar, som överförmyndar- 

nämnden betalar, beräknas i förhållande till prisbasbeloppet 2023, blir 

högre och ökar med 8,7 %, uppskattningsvis 11 000 kronor. 

 

2. Kostnaderna för ordinarie arvoden för utfört uppdrag 2022, som 

överförmyndarnämnden betalar beräknas i förhållande till 

prisbasbeloppet 2022 och ökar med 1,5 %, uppskattningsvis 11 000 

kronor. 

 

3. Kostnaderna för löneökningar till följd av förhandlingar mellan 

arbetsmarknadens parter förväntas öka i något högre utsträckning än 

vanligt på grund av den högre inflationen. Osäkert med hur mycket, 

men uppskattningar finns om ökning på 2,1 %, cirka 12 100 kronor. 

 

4. Kostnaderna för pensionsavsättningar ökar med cirka 2 % av 

bruttolönesumman, cirka 12 000 kronor. 

 

5. Övriga personalkostnader inom PO-talet (personalomkostnadstalet) 

blir cirka 1,5 % högre av bruttolönesumman, cirka 9 000 kronor.  

 

6. Om nämnden beslutar om högre reseersättning för ställföreträdarna, 

till följd av högre kostnader för bruk av eget fordon och den nya 

ersättningen ska uppgå till samma belopp som tjänstemännen har för 

egna resor, ökar kostnaderna från 1,85 kronor per kilometer till 2,60 

kronor per kilometer, cirka 41%, cirka 30 000 kronor.  
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7. Övriga kostnader förväntas öka i takt med inflationen, beräknas 

sjunkande 2023 av prognosinstituten, från cirka 8 % till cirka 2,5 %, 

medeltal cirka 5 %, cirka 6 500 kronor. 

 

Nuvarande budget är 1 822 000 kronor. 

Kostnadsökningarna kan beräknas till 91 600 kronor.  

Intäkterna om 100 000 kronor förväntas oförändrade. 

 

Budgeten för 2023 bör i grunden beräknas till 1 822 000 kronor adderat 

med 91 600 kronor, vilket blir summan 1 913 600 kronor, cirka 5 % 

höjning. 

 

Överförmyndarnämndens behandling av ärendet 

Överförmyndarnämnden diskuterar om förvaltningens bedömning om 

kostnadsökning 2023 med fem procent, 91 600 kronor, är tillräcklig.  

 

Nämnden bedömer att förvaltningens bedömning är få lågt satt, och 

behöver ökas till sju procent, 127 540 kronor. 

 

____________ 
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2. Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna avyttringen av 

värdepapper med syftet att göra löpande utbetalningar till 

huvudmannen enligt tidigare beslut. Vidare beslutar nämnden att 

det ska planeras en budget för hur sparkapitalet ska användas till 

uppdatering av bohag och liknande så som beskrivs av god man 

och därtill löpande utbetalningar för att dryga ut pension under 

huvudmannens livstid.  

 
 
Sammanfattning 

Akt nummer 736. 

 

God man inkommer med uttagsansökan om 40 000 kronor för att 

tillgodose huvudmannens önskemål till att sätta ”guldkant” på vardagen 

och att lyfta nivån och ”uppdatera” inredning och övriga tillhörigheter. 

Huvudmannen har en förmögenhet men har under längre tid enbart haft 

inkomsten från sin pension att leva på.  

 

Tidigare beviljat löpande uttag om 800 kronor per vecka görs från 

förmögenheten men då huvudmannens kapital ligger placerat i illikvida 

tillgångar i form av värdepapper krävs det att avyttrande sker med 

regelbundna intervaller för att kunna göra utbetalningarna oavsett den 

vid tillfället fastlagda kursen på värdepappren. 

   

Det har av den anledningen beviljats uttagstillstånd i flera omgångar i 

samma syfte, det vill säga guldkant och uppdatering av exempelvis 

inredning. Ansökningen nu på 40 000 kronor avses gå till avyttring av 

värdepapper som sedan betalas ut veckovis över en längre period.  

God man har ökat utbetalningarna till 900 kronor i veckan sedan 

priserna har ökat på bland annat matvaror. Gode mannen menar att 

huvudmannens konsumtionsvanor rimligen kommer att trappas ned i 

takt med stigande ålder. 

 

____________ 
 

Expedieras till: 

God man 
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3. Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna uttagstillståndet 

om 14 000 kronor med hänvisning till nyttan i form av ökad 

trygghet och livskvalitet som kan kopplas till hunden och hundens 

träning som servicehund. 

 

 

Sammanfattning 

Akt nummer 596. 

 

Ansökan från förmyndare om uttag om 14 000 kronor från spärrat 

konto, till hundkostnader. 

 

Hunden är en liten, långhårig Bicheron Havanis på 3,5 år och rasen har 

en medellivslängd på 13-15 år. Kenneln där hunden kommer ifrån har 

historiskt haft flertalet hundar som blivit utbildade servicehundar. 

Hunden har framgångsrikt genomfört större delen av utbildningen som 

signal/larmhund och följer huvudmannen i flertalet aktiviteter utanför 

hemmet. 

 

Huvudmannen har tidigare inte haft möjlighet att delta i skolaktiviteter 

och många andra delar av samhället. Tack vare den trygghet som 

hunden utgör deltar huvudmannen nu i skolan i viss utsträckning och 

har även börjat spela fotboll på fritiden. 

 

Förmyndaren beskriver även att idag är det största direkta hindret för 

ytterligare deltagande i skolan att hunden inte får följa med in i 

exempelvis skolsalar och huvudmannen blir hänvisad till att sitta i andra 

lokaler än sin klass på lektioner vilket försvårar relationsbyggandet till 

jämnåriga elever. 

 

Örkelljunga kommun tillhör minoriteten av kommuner som inte har ett 

undantag för signal-, service- och ledarhundar i sina stadgar. Endast 

ledarhund för synskadad och polishund är undantaget. 

 

____________ 
 
Expedieras till: 

Förmyndare 
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ÖFN § 69   KLK.2022.11     
 

Intern kontroll överförmyndarnämnden  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att lägga redovisningen av den 

interna kontrollen till handlingarna. 

 

Överförmyndarnämnden noterar till protokollet att målet avseende 

antal uppdrag per ställföreträdare inte uppnås. Nämnden vill att 

denna fråga tas upp som egen punkt på kommande 

nämndssammanträde. 

 

 

Sammanfattning 

Enligt internkontrollplanen ska nämnden vid detta möte kontrollera: 

1. Budgetarbetet. Kontrollerat under § 68 Beslutsärenden. 

2. Ekonomi. Kontrollerat under § 66 Ekonomi. 

3. Antal uppdrag per ställföreträdare: 

 

127 ställföreträdare delar på 198 uppdrag. 16 ställföreträdare har fler än 

två uppdrag, 12,6 procent. Nämndens mål att högst tio (10) procent av 

ställföreträdarna ska ha fler än två uppdrag är inte uppnått. 

 

  
  
____________ 
 
Expedieras till: 

Överförmyndarnämnden 2022-09-27 (eget ärende om antal uppdrag per 

ställföreträdare)

Antal uppdrag Antal Stf

13 1

12 1

10 1

9 1

5 2

5 2

4 2

4 2

3 2

3 2

2 19

1 92
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ÖFN § 70   KLK.2022.6     
 

Information om nya ställföreträdarskap (god man och 
förvaltare)  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att lägga redovisningen till 

handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 

Överförmyndarnämnden beslutade 2022-08-11 att förordna legal 

förmyndare för underårig med självständig förmögenhet till följd av 

ersättning från brottsofferfonden med 15 000 kronor. 

 

Tingsrätten beslutade 2022-08-24 att anordna godmanskap för 

huvudman, akt 860. Tingsrätten förordnade samtidigt god man. 

Anordnandet avser bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

 

Tingsrätten beslutade 2022-08-24 att anordna godmanskap för 

huvudman, akt 858. Tingsrätten förordnade samtidigt god man. 

Anordnandet avser bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

 

Tingsrätten beslutade 2022-08-25 att anordna godmanskap för 

huvudman, akt 859. Tingsrätten förordnade samtidigt god man. 

Anordnandet avser bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. 

 
____________ 
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ÖFN § 71   KLK.2022.9     
 

Sammanträdet avslutas  
 

Överförmyndarnämnden beslutar att avsluta sammanträdet. 

 
____________ 
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